
 

 
 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
WZÓR UMOWY – UMOWA NR ……………………… 

 
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
 
w dniu...............2017 roku w Przywidzu, pomiędzy  
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435, zwaną w dalszej treści 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
………………………….  - ………………………… 
 
a 
 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................NIP: ........................................REGON ..................................... 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Inżynierem kontraktu” , reprezentowanym 
przez: 
 
1. .................................................. - ............................................... 
2. .................................................. - ............................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy: RO.Z. 271.3.2017, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”. 
2. Nadrzędnym celem Zamawiającego jest fizyczne zrealizowanie Projektu i uzyskanie pełnego 

dofinasowania określonego w umowie Nr RPPM.11.03.00-22-0028/16 z dnia 06 października 
2016 r. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz sposób jego wykonania określają następujące 
dokumenty, stanowiące integralną część Umowy: 
1) SIWZ 
2) kopia oferty Wykonawcy, 
3) kopia umowy Nr UDA- RPPM.11.03.00-22-0028/16-00  z dnia 06 października  2016r. o 

dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 
Przywidz”, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Przywidz. 

4. Wykonawca w granicach umocowania niniejszą Umową jest przedstawicielem Zamawiającego w 
ramach umów zawartych z WYKONAWCĄ. 

5. Umowa z WYKONAWCĄ określi termin realizacji robót oraz okres udzielonej gwarancji. 
 

§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi kontraktu w 

Umowie oraz SIWZ, t. j. w szczególności: 
1) pełnienie funkcji podstawowej, która obejmuje równocześnie funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za 
pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego określonego Prawem 
Budowlanym  

2) nadzorowanie, monitorowanie i składanie raportów w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym 
projektu; rozliczanie projektu; bierze udział w czynnościach odbioru: częściowego, końcowego, 
pogwarancyjnego; pośredniczy w kontaktach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 



 

 
 
 

 

 
 
 

dokumentacji projektowej i wykonawcą robót odpowiadając za ich prawidłową realizację; 
Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w 
szczególności Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr 
RPPM.11.03.00-22-0028/16-00 z dnia 06 październik 2016 r. o dofinansowanie projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”, zawartej 
pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Przywidz. 

2. Zadanie określone w § 1 będzie realizowane w następujących etapach: 
1) etap  I Projektu obejmuje - opracowanie  projektu i budowę oczyszczalni ścieków  około 5200 

RLM w systemie zaprojektuj i wybuduj, a w szczególności:  
a) sporządzenie: dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z 
programem funkcjonalno-użytkowym.  

b) wykonanie robót budowlanych (łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym), zgodnie  
z dokumentacją budowy i bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring  
i sprawozdawczość , uzyskanie stałych parametrów technologicznych wymaganych 
projektem oczyszczalni  

Planowany termin zakończenia budowy oczyszczalni i jej uruchomienia  I Kwartał 2019 r  
2) Etap II Projektu  obejmuje: sporządzenie: dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych; w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji polegającej na budowie około 24 km 
kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej na terenie aglomeracji Przywidz . Efektem 
etapu II będzie uzyskanie Pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej oraz dokumentacji 
przetargowej pozwalającej przeprowadzić przetarg na wykonawcę w/w kanalizacji  

3) Etap III Projektu budowa Kanalizacji. Obejmuje ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy 
kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej na terenie aglomeracji Przywidz oraz 
wykonanie robót budowlanych (łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym), zgodnie z 
dokumentacją budowy i bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i 
sprawozdawczość. 

4) Etap po zakończeniu rzeczowym budów obejmuje - przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne 
w okresie 5 lat od daty planowanego zakończenia finansowego projektu, dokonanie odbioru 
końcowego, monitoring, ewaluację, sprawozdawczość w tym z wykonania badań osiągniętych 
rezultatów zgodnie z umową na dofinansowanie . 

3. Każdy z etapów określonych w ust. 2 będzie uznany przez Zamawiającego za zakończony po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu sporządzonego przez Wykonawcę. Każdy protokół 
będzie obejmował sprawozdanie z zakończenia każdego z etapów wskazanych powyżej w ust. 2. 

4. Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym 
(koordynatorami projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów 
i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na 
lata 2014-2020. 

5. Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i 
uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie 
będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Przedmiot Umowy, ani do 
zmiany sposobu ich wykonania. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu 
art.1pkt.1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 
2015 r. poz. 2008 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianie swojego statusu, 
o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku strony dokonają odpowiednich zmian w umowie 
(obowiązek ewidencji czasu świadczenia usługi) albo Zamawiający odstąpi od umowy. Prawo to 
Zamawiający będzie mógł wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o zmianie 
statusu Wykonawcy. Niezależnie od tego, Wykonawca zwróci Zleceniodawcy wszystkie koszty 
wywołane niezawiadomieniem o zmianie statusu. 

 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

§ 3 
1. Celem Wykonawcy w zakresie Przedmiotu Umowy jest uzyskanie zakładanego efektu i jakości, 

wykonanie w terminie i w ramach określonego wynagrodzenia obowiązków wynikających z Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w taki sposób nadzorować wykonanie robót i w taki sposób 

zarządzać kontraktem, aby nie dopuścić do przedłużenia czasu na ukończenie robót i/lub 
zgłaszania roszczeń przez wykonawców robót, z odstąpieniem od umowy włącznie, i aby został 
osiągnięty cel określony w ust. 1. 

 
§ 4  

1. Zamawiający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, następujące 
osoby – koordynatora projektu: Tomasza Herbasza – Inspektor  ds. inwestycji. 

2. Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić 
na piśmie Inżyniera kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w §4 
ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera kontraktu. 

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, na powierzonych im 
stanowiskach: 
1) Koordynator zespołu, Specjalista ds. raportowania i rozliczeń koordynujący zespół 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego - .............................................................................(imię i 
nazwisko) 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży Sanitarnej - ...............................(imię i nazwisko, nr 
uprawnień) 

3) Inspektor Nadzoru branży Budowlanej ……….. - ..............................(imię i nazwisko, nr 
uprawnień......., wydane przez ... – jeśli są wymagane) 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży … Drogowej ………….. - ...............................(imię i 
nazwisko, nr uprawnień............., wydane przez ... – jeśli są wymagane) 

5) Inspektor Nadzoru branży Elektrycznej ……….. - ..............................(imię i nazwisko, nr 
uprawnień......., wydane przez ... – jeśli są wymagane) 

4. Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru jest osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 
w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji. 

5. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób 
personelu określonego w § 4 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z postanowień Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w §4 ust 3 pozostają w jego dyspozycji. 
 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do 31.12.2020 r. to jest do upływu planowanego 

okresu zakończenia finansowego realizacji projektu 
2. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowane w etapach opisanych w § 2 ust. 2 Umowy. 
3. Okres wykonywania Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, w 

przypadku gdy zachodzi konieczność przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i 
dokonanie stosownych odbiorów w takim przypadku ciągła obecność przedstawicieli wykonawcy 
nie jest konieczna. 
 

§ 6 
1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Posiadania przez cały okres trwania Umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie 
mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 
działalności. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 7 dni przed upływem 
tego terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, 
w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie do 
60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.  

2) Wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, z należytą starannością i 
skutecznością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi 
przepisami w oparciu, o które Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy oraz zgodnie z 



 

 
 
 

 

 
 
 

przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które 
dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Przedmiotem Umowy, 
Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami 
trzecimi. 

3) Informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaangażowaniu finansowym robót 
projektowych i budowlanych. 

4) W terminie do 7 dni, na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie 
udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. W 
tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub 
zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej 
kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług. 

5) Zamawiający posiada prawo do dokonywania w każdym czasie kontroli przestrzegania zakresu, 
zasad oraz harmonogramu realizacji umowy przez Wykonawcę. W wypadku wykrycia 
uchybienia kwalifikującego się do nałożenia na Wykonawcę jednej z kar umownych, 
Zamawiający wystawi pisemny protokół uchybień, określając w nim miejsce, czas i rodzaj 
uchybienia. 

2. Pozostały zakres Przedmiotu Umowy określa SIWZ.  
 

§ 7 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe w wysokości  
netto ………………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………..)  
plus podatek VAT w stawce 23% tj. ……………… PLN (słownie złotych: 
……………………….………..), co daje kwotę brutto …………………… PLN (słownie złotych: 
……………………………………...). 

2. Cena podana w ust. 1 powyżej, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest ceną ryczałtową i zawiera 
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie 
składniki i dopłaty wynikające z wykonania czynności towarzyszących. 

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, 
której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie 
nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzania 
aneksu do Umowy. 

4. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
5. Podstawą wystawiania faktur za pełnienie nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy będzie 

przyjęty i podpisany przez Zamawiającego Miesięczny Raport Nadzoru o postępie realizacji umów 
na projekty i roboty budowlane.  

6. Faktury częściowe, do wysokości 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, 
wystawiane będą raz w miesiącu. Pozostałe 10% płatne będzie po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej . 

7. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy Nr _______________________________________ w terminie ……….. dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów. 

8. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 
§ 8 

1. Nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczania kar 
umownych w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 
powyżej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków. 

2. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością  
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń 
WYKONAWCÓW lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia nadzoru o wartość tych kosztów 
dodatkowych. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust.1 powyżej. 



 

 
 
 

 

 
 
 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust.1 powyżej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli 
udowodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, 
a zwłoce tej nie mógł zapobiec. 

 
§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 
ustawy Pzp, w przypadkach określonych w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym, a także 
przypadku gdy: 
1) Wykonawca bez usprawiedliwienia nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy,  
2) Wykonawca nie reaguje na usprawiedliwione wskazówki Zamawiającego dotyczące zmiany 

sposobu wykonywania umowy,  
3) Wykonawca zwleka dłużej niż 7 dni z odpowiedzią na kierowaną do niego przez 

Zamawiającego korespondencję lub bez usprawiedliwienia nie stawia się na wymaganych 
procesem inwestycyjnym naradach, inspekcjach lub próbach.  

2. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach je uzasadniających .  

3. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
4. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 
1) Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku następstwa działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy 
umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec 
działając z najwyższą starannością. 

2) zmiana warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany 
ustawowej stawki podatku VAT. 

3) Zmiana osób wykonujących zadanie na posiadające co najmniej taką samą wiedzę,  
doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ. 

6. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

7. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

1. Inżynier kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Inżynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

3. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczone 
Inżynierowi kontraktu przez wręczenie bezpośrednio jednej z osób określonych w § 4 ust 3 lub 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów 
dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. Po powstaniu 
sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, 
a także o możliwym sposobie jego rozwiązania. Jeżeli strony uznają za właściwe, zorganizują 
spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze stron odpowie na żądanie 



 

 
 
 

 

 
 
 

polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do 
osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiągnięcia 
polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 
Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 
Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 11 
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w zakresie stanowisk 
wskazanych w SIWZ, z wyjątkiem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 
zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 
podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które 
będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Usługi objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w 
Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani  w Wykazie 
Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1502 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 
równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 

5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji zatrudnienia przez Personel 
Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć 
będzie  przedmiot  umowy,  na  inne  z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Pracy, Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu  kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą usługę bez podpisanej umowy 
o pracę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

8. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie 
Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot 
Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 
uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności 
do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający 
jego dobre imię, renomę lub inny interes. 



 

 
 
 

 

 
 
 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Regulaminu, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą 
polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem bezstronnego mediatora.  

 
§ 14 

1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone 
przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Nadzoru. 
 
                     Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
        ………………………………………                                     ………………………………….. 


