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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Wzór umowy 

 

UMOWA  

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

………………………………………………… 

(nr/rok zawarcia) 

 

Niniejsza umowa została zawarta w Dziekanowicach dnia (dzień, miesiąc, rok): 

__________________________ 

pomiędzy: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra reprezentowanym 

przez: 

_________________________________________________, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,  

a 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

(oznaczenie wykonawcy) 

reprezentowanym/ą przez  

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą z drugiej strony, 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami. 

 

Biorąc pod uwagę, że zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

postępowania nr MPP-02-2019, zgodnie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: PZP) dla zamówień na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi Strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy, który jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie. 

2. Miejsce realizacji zamówienia:  

1) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 oraz Oddział Wczesnopiastowska 

Rezydencja na Ostrowie Lednickim;  

2) Oddział Wielkopolski Park Etnograficzny, Dziekanowice 23;  
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3) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, działka 257;  

4) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, 63-012 Dominowo. 

3. Wymiar realizacji zamówienia:  

1) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 oraz Oddział 

Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim: 

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 48 h na dobę przez 7 dni w 

tygodniu (2 osoby przez 24 godziny), 

2) Oddział Wielkopolski Park Etnograficzny: 

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 48 h na dobę przez 7 dni w 

tygodniu (2 osoby przez 24 godziny), 

3) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie: 

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przez 5 dni w tygodniu (1 

osoba przez 16 godzin), przez 2 dni w tygodniu (sobota, niedziela oraz święta - 1 osoba 

przez 24 godziny), 

4) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu: 

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 7 dni w tygodniu (1 osoba 

przez 24 godziny). 

4. Zakres świadczenia usługi przy realizacji niniejszego zamówienia zastał opisany w dokumencie 

Obowiązki ogólne służb ochrony na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Obowiązki ogólne „służb ochrony” na terenie 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

5. Opis obiektów podlegających ochronie znajduje się w Załączniku nr 8 do IDW- Opis obiektów 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  

6. Wykonawca przygotuje nowy Plan ochrony Muzeum, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, w szczególności zawierający elementy wskazane w art. 7 ust. 2 

tejże ustawy, w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego. 

7. Wykonawca, na podstawie upoważnienia Zamawiającego uzgodni plan ochrony obszarów 

i obiektów umieszczonych w ewidencji Wojewody, podlegających obowiązkowej ochronie, 

z komendantem Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym 

terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

8. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę ochrony obiektów Muzeum muszą być 

wpisani na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia.  

9. Pracownicy wykonujący usługi w zakresie ochrony obiektu będą posiadać odpowiednie, 

jednolite umundurowanie i identyfikatory. Wykonawca zadba, aby personel ochrony w czasie 
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pracy był wyposażony w jednolity ubiór tj. mundury, elementy identyfikujące firmę ochrony 

oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony. 

10. Zamawiający wskazuje, że formalne przejęcie obowiązków w zakresie ochrony obiektów nastąpi 

w dniu 1 stycznia 2020 r. w godzinach pracy Zamawiającego. Przez formalne przejęcie 

obowiązków przez Wykonawcę należy rozumieć: 

1) odbiór kluczy od dotychczasowego Wykonawcy, 

2) przejęcie pełnego kompletu dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy od 

dotychczasowego Wykonawcy, 

3) przejęcie chronionych obiektów od dotychczasowego Wykonawcy. 

Wykonywanie usługi rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020, o godz. 00:01. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 PZP, tj. prawo do podjęcia 

decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 3, w 

przypadku organizowania przez Zamawiającego imprez, w tym imprez masowych, na terenie 

Zamawiającego lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących 

przedmiotem zamówienia. 

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 11, 

przedmiot opcji będzie obejmował ochronę osób i mienia w przypadku konieczności 

zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia lub zapewnienia usług ochrony 

osób i mienia: 

a) Zjazd Wojów w Grzybowie - połowa sierpnia 2020 roku - 2 pracowników ochrony 

w wymiarze 36 godzin każdy, przewidywane godziny: piątek: 19.00-7.00, sobota 

i niedziela: 7.00 -19.00,  

b) Dożynki gminne - sierpień 2020 roku - 5 pracowników ochrony w  wymiarze 10  godzin 

każdy. Przewidywane godziny 16.00 - 2.00,  

c) Inne imprezy organizowane przez Muzeum, których dokładny termin nie jest jeszcze 

ustalony – nie więcej niż cztery imprezy w roku 2019 – 6 pracowników ochrony 

w wymiarze 10 godzin każdy. Łączny wymiar godzin objętych prawem opcji: 182 h. 

13. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi ochrony osób i mienia objętego 

prawem opcji nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3. 

14. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 

Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 

uprawnieniem Zamawiającego.  

15. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli 

w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  

16. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 7 dni przed dniem, w którym 
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zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego 

zamówienia, objętego prawem opcji. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, na podstawie 

posiadanej wiedzy i doświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

2. Zakres zobowiązania Wykonawcy jest tożsamy z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i warunkami tego postępowania. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie zarówno 

w mieniu Zamawiającego jak i osób trzecich. 

4. Funkcję ochroniarzy będą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie 

wydane przez Wykonawcę oraz wpisani na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania umowy, a także do zapewnienia możliwości faktycznego wykonania 

czynności poprzez zapewnienie dostępu do pomieszczeń i urządzeń oraz do przekazania 

stosownych informacji technicznych. 

6. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosi odpowiedzialność za nie 

wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, leżące po stronie podwykonawców. 

7. Czas reakcji grupy interwencyjnej: …………………… minut licząc od chwili zgłoszenia 

w formie telefonicznej/mailowej/fax. 

8. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

………………………………… 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 

……………………………… na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

§ 4 

1. Wykonawca załączy do przedmiotowej umowy listę osób skierowanych do wykonania 

zamówienia wraz z dokumentami określającymi ich kompetencje (legitymacja pracowników 

ochrony), która stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wszelkie zmiany osób chroniących obiekty muszą być zgłoszone Zamawiającemu przed 

przystąpieniem przez te osoby do wykonywania zamówienia, a nowo wprowadzone osoby muszą 

bezwzględnie dysponować uprawnieniami określonymi w Ogłoszeniu i umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania uprawnień osób wykonujących zamówienie 

w trakcie jego trwania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania pracowników ochrony pomiędzy 

poszczególnymi placówkami Muzeum w razie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, bez 

zmiany wymiaru godzin. Poprzez przesuwanie pracowników należy rozumieć zmianę miejsca 

wykonywania ochrony pomiędzy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 
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oraz Oddziałem Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim oraz Oddziałem 

Wielkopolski Park Etnograficzny  

§ 5 

Termin wykonania niniejszej umowy Strony ustalają od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 

2020 roku. 

§ 6 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Marek 

Staszewski. Tel: 507741045. 

2. Osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest 

……………………………………. Tel. ………………………… 

§ 7 

1. Przedstawicielowi Zamawiającego służy prawo stałego nadzoru nad sposobem i przebiegiem 

realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

2. Przedstawicielowi Zamawiającego służy w szczególności prawo żądania od przedstawiciela 

Wykonawcy w każdym czasie wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do zgłaszania przedstawicielowi Wykonawcy 

wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy oraz wykonywanych przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę czynności wraz ze wskazaniem proponowanych zmian. 

Przedstawiciel Wykonawcy udziela niezwłocznej odpowiedzi informując o podjętych decyzjach 

oraz środkach zaradczych. 

§ 8 

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w kwocie………………………………, stanowiącej 10 % całkowitej ceny ofertowej, 

o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie………………………. 

3. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość umowy związaną 

z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy OC) najpóźniej 

w dniu podpisania umowy.  

6. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca 

obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania 
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kopii kolejnych umów (polis OC). W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy 

OC) o której mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na 

koszt Wykonawcy. 

§ 9 

1. Cena umowna brutto za realizację zamówienia podstawowego wynosi brutto: …………… zł 

(słownie: …………………), w tym podatek VAT: ………………… zł (słownie: 

…………………). 

2. Cena umowna brutto za realizację przedmiotu umowy objętego prawem opcji wynosi brutto za 1 

roboczogodzinę: …………… zł (słownie: …………………), w tym podatek VAT: 

………………… zł (słownie: …………………). 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia objętego prawem opcji (iloczyn 

ceny za 1 rbh i łącznej ilości godzin objętych prawem opcji) wynosi brutto: …………… zł 

(słownie: …………………), w tym podatek VAT: ………………… zł (słownie: 

…………………). 

4. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 i ust. 2 wysokości ma charakter ryczałtowy i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy płatne będzie w ratach 

miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie miesięczne stanowi 1/12 kwoty brutto, wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie wystawiał miesięcznie faktury z upływem ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie wykaz wykonanych usług w danym miesiącu. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Faktura za usługę stanowiącą przedmiot umowy będzie płatna w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. 

7. Za realizację przedmiotu umowy objętego prawem opcji Wykonawcy przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie, płatne każdorazowo po wykonaniu usługi objętej prawem opcji. Podstawą 

wystawienia faktury VAT będzie wykaz wykonanych usług objętych prawem opcji. 

8. Faktura za usługę o której mowa w ust. 7 będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

9. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację. 

§ 11 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej 

wartości wynagrodzenia (brutto) określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, a Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za usługi przez niego świadczone do dnia odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w danym dniu Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu w każdym takim przypadku karę umowną w wysokości 

3 % wynagrodzenia za dany miesiąc (brutto). 

4. W przypadku opóźnienia grupy interwencyjnej w stosunku do czasu reakcji wskazanego 

w umowie Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500,00 zł. za każdy przypadek opóźnienia. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy objętego prawem 

opcji w danym dniu Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 2.000,00 zł. za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy objętego prawem opcji w danym dniu. 

6. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym Strona może, niezależnie od kar 

umownych, dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary 

z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  

9. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego 

prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

b) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy; 

c) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi 

w niniejszej umowie; 

d) utraty posiadanej przez Wykonawcę koncesji MSWiA, 
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e) braku możliwości zapewnienia pracowników wpisanych na listę wykwalifikowanych 

pracowników ochrony, 

f) braku ubezpieczenia OC, 

g) nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w sposób wskazany w §1 

ust. 10 niniejszej umowy, 

h) przydzielenia do ochrony osób, którzy nie są wpisani na listę wykwalifikowanych 

pracowników ochrony, w czasie kiedy służbę winien pełnić pracownik wpisany na listę 

wykwalifikowanych pracowników ochrony, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu 

wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od 

umowy a określonych w niniejszym paragrafie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone 

przez cały okres wykonywania umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia. 

§ 13 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła 

konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (np. choroba, 

śmierć, inny wypadek losowy itp.) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy 
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posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel 

zastępowany, 

§ 14 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

wszystkich pracowników ochrony wykonujących przedmiot umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

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. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 

złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 3. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  



10 

 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§15 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie Strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym 

mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. Wszelkie 

spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych powstałych w trakcie realizacji umowy. 

3. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

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

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Lista osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami 

określającymi ich kompetencje. 


