Załącznik Nr 8
do SIWZ OR-IV.272.2.2018.JG
PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ………………2018 r
pomiędzy:
Powiatem Sokólskim – Zarządem Powiatu Sokólskiego, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 8, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………….,
2. …………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a,
………………………………… z siedzibą w ……………………., przy ul. ………………..
reprezentowanym przez:
………………………….
zwanym w dalszej treści Wykonawcą.
Do zawarcia umowy doszło w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr
OR-IV.272.2.2018.JG).
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej w
budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce - w zakresie okablowania strukturalnego, sieci
telefonicznej, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz doposażenia serwerowni -w oparciu o
program funkcjonalno-użytkowy.
2) - wykonanie robót budowlanych objętych I etapem robót z wykonaniem niezbędnych
pomiarów i dokumentacji powykonawczej.
2. Dokumentacja winna być wykonana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w co
najmniej jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
3. Dokumentacja projektowa ma być opracowana w taki sposób, aby na jej podstawie można
było wykonać roboty budowlane w dwóch etapach, z czego:
- I etap (objęty niniejszym postępowaniem) ma obejmować całość opracowania, za wyjątkiem
robót przewidzianych do wykonania w II etapie,
- II etap (dotyczy III piętra) ma obejmować montaż korytek metalowych na trasach
magistralnych i kanałów PCV na trasach kablowych, montaż okablowania strukturalnego i
telefonicznego od szaf krosowych (dostarczonych w I etapie) do punktów PEL, montaż kabli
dedykowanej instalacji elektrycznej od kompletnej rozdzielnicy piętrowej III piętra
(zamontowanej i zasilonej w I etapie) do punktów PEL, demontaż obecnej sieci w obrębie III
piętra.
Termin wykonania zamówienia
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 70 dni od zawarcia
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia.

3. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do
akceptacji założenia do projektowania, w szczególności w zakresie lokalizacji punktów
PEL, przebiegu tras i magistral kablowych.
4. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do
zatwierdzenia dokumentację projektową.
5. Czynności związane z realizacją zamówienia (w tym zakup materiałów) przed
zatwierdzeniem dokumentacji projektowej Wykonawca podejmuje na własne ryzyko.
Obowiązki stron
§ 3.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) sprawdzenia w terminie 3 dni kalendarzowych przedstawionych do akceptacji założeń
do projektowania,
3) sprawdzenie w terminie 4 dni kalendarzowych przedstawionej do zatwierdzenia
dokumentacji projektowej,
4) odebranie wykonanych robót po sprawdzeniu ich należytego wykonania,
5) zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji
zamówienia,
6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane zamówienie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
2) wykonywanie prac uciążliwych, w szczególności związanych z hałasem i zapyleniem
poza godzinami urzędowania lub w dni wolne od pracy,
3)
4) wykonywanie prac na wysokości w sposób zabezpieczający przed upadkiem i
zrzuceniem przedmiotów,
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017,
poz. 1332 ze zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,
6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
7) przestrzeganie przepisów wynikających z następujących ustaw (jako wytwarzający
odpady):
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21.),
przy czym powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
z prowadzonymi robotami,
9) terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami,

11) zabezpieczenie istniejących instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót,
12) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze,
15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym, niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia,
16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
17) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
18) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania i kierowania robotami
następujących osób:
1) w zakresie związanym z opracowaniem dokumentacji projektowej
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………,
2) w zakresie związanym z nadzorem, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem
sieci
komputerowej
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....,
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiającego.
Porozumiewanie się stron
§ 5.
1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
 …………………………………………………,
 ………………………………………………….
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… złotych brutto (słownie:
…………………………………… zł).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz z realizacją robót budowlanych, dostaw i
usług
związanych
z
wykonaniem
tychże
robót
objętych
programem
funkcjonalno-użytkowym i dokumentacją przetargową i inne mogące mieć wpływ na
warunki realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty, koszty związane z odbiorami wykonanych robót (niezbędne próby,
badania), koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po dokonaniu odbioru robót,
nie przewiduje się rozliczeń częściowych.
5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
nr …………., w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Na 7 dni przed upływem terminu zapłaty faktury Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
podwykonawcom Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
8. Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 6 Wykonawca nie zapłaci
podwykonawcy i nie wniesie uwag lub gdy wniesione uwagi nie wykluczą konieczności
zapłaty podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego
podwykonawcom wynagrodzenia z jednoczesnym potrąceniem kwoty wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający stosownie do okoliczności
może odpowiednio nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
10. Faktury wystawiane będą na Powiat Sokólski Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego, 16-100 Sokółka, NIP 545-181-63-73.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.
Odbiory
§ 7.
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie.
2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:

3.
4.
5.

6.

1) dokumentację powykonawczą,
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i pomiarów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3) oświadczenie o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, świadectwa, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
5) oświadczenie o złożeniu producentowi okablowania wniosku o wystawienie
dokumentu gwarancyjnego na system okablowania,
Zamawiający rozpocznie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może:
1) odmówić odbioru, gdy przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że przedmiot umowy nie nadaje
się do użytkowania,
2) wyznaczyć Wykonawcy 14 - dniowy termin do ich usunięcia na koszt Wykonawcy,
3) obniżyć wynagrodzenie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
Kary umowne

§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w przedłożeniu do akceptacji założeń do projektowania i za opóźnieniu
w przedłożeniu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej – w wysokości 150 zł za
każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 300 zł
za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej
umowy),
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 300 zł, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 3 000 zł za każdy
stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
f) w wysokości 3 000 zł za każde dokonanie bezpośredniej płatności przez
Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w
przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę,
g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian do umowy o podwykonawstwo - w wysokości 3 000 zł,
h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3 000 zł.
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości 1000 zł

j) z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych innego podmiotu, niż
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, czy dalszy
podwykonawca – w wysokości 3 000 zł ,
k) stwierdzenia przez Zamawiającego lub podmioty powołane do badania legalności
zatrudnienia, wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę czynności o
charakterze pracowniczym w realizacji niniejszej umowy przez osoby nie będące
pracownikami, każdorazowo po 500,00 zł za każdą stwierdzoną osobę;
l) odmowę objęcia przez producenta gwarancją systemową okablowania strukturalnego
– w wysokości 30% ceny ofertowej brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy
p.z.p. w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Umowne prawo odstąpienia od umowy
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
umową, projektem, programem funkcjonalno-użytkowym lub wskazaniami
Zamawiającego,
3) 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. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. 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, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Umowy o podwykonawstwo
§ 11.
1. Strony umowy ustalają, że następujący zakres robót budowlanych zostanie powierzony
podwykonawcy/podwykonawcom – …………………………………….. - przy czym nie
wyklucza się udziału podwykonawców przy realizacji innych zakresów robót.
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, projektu zmian do umowy o podwykonawstwo oraz poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian a także
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy i usługi oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo
przedkłada się Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy, niż 3 dni
kalendarzowe.
5. Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku może zgłosić
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian i żądać zmiany wskazanego
podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Brak zastrzeżeń lub sprzeciwu ze strony Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej
poczytuje się za zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy.
9. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo określone w niniejszym paragrafie stosuje
się do zawierania umów o dalsze podwykonawstwo z tym, że zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo wymaga zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z
projektem umowy.
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
§ 12.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
- ……… letniej gwarancji systemowej na wszystkie komponenty okablowania (panele
krosowe, kable liniowe, kable przyłączeniowe, gniazda abonenckie) od dnia jej
wystawienia przez Producenta okablowania,
- ……… miesięcznej gwarancji na dedykowaną instalację elektryczną i elementy
instalacji telefonicznej,

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad
lub usterek. Powiadomienie składane będzie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Okres rękojmi, o której mowa w ust. 4 wynosi 3 lata.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego
wykonania umowy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia
§ 13.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację robót budowlanych i usług towarzyszących
robotom budowlanym przez pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę.
2. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za Podwykonawców a w
przypadku robót budowlanych także dalszych podwykonawców w zakresie wykonywania
przez nich czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o
którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane z poniżej wymienionych dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.
zm.) (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;
1.

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
Postanowienia końcowe
§ 14.
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.) o ile przepisy ustawy
p.z.p. nie stanowią inaczej.
3. Oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 15.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
zmian zawartej umowy:
a. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy
zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT;
b. konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku:
– wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć
i są one niezależne od Stron umowy,
- wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności wymuszających wstrzymania robót
(zwłaszcza uciążliwych) związanych z wykonywaniem zadań publicznych,
- wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności wymuszających wstrzymanie robót
w związku z prowadzeniem innych robót, oddziaływujących na wykonywane na
podstawie niniejszej umowy roboty,
– działania siły wyższej,
– wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych w szczególności przy robotach
rozbiórkowych,
c. zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w
przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiającego,
d. zmiana osób sprawujących bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy.
§ 16.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

