Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.20.2017

Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2017/2018
-

(Postanowienia wzoru umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY nr UG/…./2017
Zawarta w dniu ………. 2017 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy – Józef Babicz
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
wraz z jednostką podległą tj.:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-12-87-249
reprezentowanym przez:
Andrzej Cholewa – Dyrektor GOPS
przy kontrasygnacie Danuty Hudyka – Główna Księgowa GOPS
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a:
..............................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
ewidencyjnym: .............................................., NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
w imieniu którego działa:
1. ..........................
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą",
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego:
1. ………………………………………………………………….. – LIDER konsorcjum
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
2. …………………………………………………………………..….. – PARTNER konsorcjum
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
reprezentowanymi przez:
……………………………… – Pełnomocnik konsorcjum, ustanowiony w myśl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
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w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.20.2017, pn.: „Świadczenie usługi dożywiania
uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017/2018” oraz
zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia
usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym
2017/2018 zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
………….. (data wpływu) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (w
okresie obowiązywania umowy) posiłków, które będą się składać z dwóch ciepłych dań będących
przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem
niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Data rozpoczęcia świadczenia usługi: od dnia 05.09.2017r.
2. Data zakończenia świadczenia usługi: do dnia 21.06.2018r.
§3
1.
2.

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, będzie się składał z zupy oraz drugiego dania.
Ustala się obowiązującą gramaturę posiłku/obiadu:
 zupa – co najmniej 250 ml;
 danie mięsne – co najmniej 80 gram;
 ryż , makaron z owocami, serem – co najmniej 350 gram;
 pierog, racuchy, itp. – co najmniej 200 gram
 placki ziemniaczane, bigos, fasolka – co najmniej 250 gram
 gulasz itp. – co najmniej 120 gram
 kasza, ryż, ziemniaki – co najmniej 150 gram;
 surówka lub jarzyna – co najmniej 80 gram;
§4

Posiłki/obiady powinny być dostarczane do następujących szkół w szacunkowych ilościach:
Cześć 1:










Szkoła Podstawowa w Chochołowie - szacunkowo 7 obiadów dziennie
Szkoła Podstawowa w Podczerwonym - szacunkowo 4 obiady dziennie
Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Cichem - szacunkowo 14 obiadów dziennie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem (filia) - szacunkowo 2 obiady dziennie
Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Cichem Nr 2 - szacunkowo 6 obiadów dziennie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennym (dolne) - szacunkowo 6 obiadów dziennie
Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Czerwiennym - szacunkowo 30 obiadów dziennie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Starem Bystrem - szacunkowo 13 obiadów dziennie
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie - szacunkowo 5 obiadów dziennie

Łącznie (szacunkowo) około 87 obiadów dziennie.
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Cześć 2:





Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach – szacunkowo 7 obiadów dziennie
Gimnazjum w Załucznem - szacunkowo 8 obiadów dziennie
Szkoła Podstawowa w Podszklu - szacunkowo 8 obiadów dziennie
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku - szacunkowo 42 obiady dziennie

Łącznie (szacunkowo) około 65 obiadów dziennie.
§5
1. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz z
przestrzeganiem wszelkich wymogów sanitarnych dla żywienia zbiorowego.
Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne
terminy ważności.
Posiłki mają być urozmaicone i o odpowiedniej wartości odżywczej.
2. Posiłki powinny być dostarczane ciepłe do szkół w godz. 9.30-12.00 (po uzgodnieniu z
Dyrektorem szkoły) własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach do przewozu
żywności oraz ich wydawania w szkołach przez własny personel oraz zapewnienie sztućców
i naczyń na których będą spożywane posiłki. Po wydanych obiadach posprzątanie i zabranie
brudnych naczyń i opakowań jednorazowych.
§6
1. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora i
Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w
zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem
zaleceń dotyczących:
1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń);
2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie);
3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno –
higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania
produktów, przewozu posiłków).
§7
Dostawca każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem, przedłoży Dyrektorom
poszczególnych szkół, jadłospisy na okres ….. tyg. celem pisemnej akceptacji. Jadłospisy mają
być sporządzone ze szczegółowo wpisanymi składnikami i gramaturą.
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania ewentualnych zmian w jadłospisie
wprowadzanych przez Dyrektorów szkół.
§8
1. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie:
dla część 1 – około 87 posiłków dziennie
dla część 2 – około 65 posiłków dziennie
2. Żywienie dzieci i młodzieży odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki
szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.).
Przewidywana ilość dni w roku szkolnym 2017/2018 wynosi około 177.
3. Podana wyżej ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia (ilość tam może wzrosnąć lub ulec zmniejszeniu).
§9
1. Strony zgodnie ustalają, że liczba uczniów korzystających z posiłków w poszczególnych
dniach objętych dożywianiem, może ulec zmianie w stosunku do ilości dzieci wymienionych
w § 8, w przypadkach absencji chorobowej, zmniejszenia uprawnionych dzieci lub objęciem
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pomocą dzieci z nowych środowisk. Ilość posiłków może również ulec zmniejszeniu w
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia dni wolnych od nauki szkolnej po
informacji od dyrektorów szkół.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków.
§ 10
1. Za usługi, będące przedmiotem umowy, Zleceniodawca będzie płacił zgodnie z warunkami
SIWZ oraz złożoną ofertą do przetargu znak RB.271.20.2017, zryczałtowaną cenę w
wysokości:
 dla CZĘŚCI 1: ………. zł brutto, za jeden ciepły posiłek/obiad (dwudaniowy)
(słownie: ………………..).
 dla CZĘŚCI 2: ………. zł brutto, za jeden ciepły posiłek/obiad (dwudaniowy)
(słownie: ……………….).
Ceny zawierają podatek VAT w wysokości …..%
2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które
są niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §10 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją usługi w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na koniec danego miesiąca kalendarzowego (ostatni dzień dożywiania) przez
Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Dyrektorów poszczególnych szkół z załączoną listą
uczniów korzystających z dożywiania.
5. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
6. Faktury mają być wystawiane na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na podane
konto w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków/obiadów.
9. Wykonawca powinien ująć w cenie, ryzyko związane z nieobecnością w szkole
szacowanej/przewidywanej ilości uczniów.
10. Dyrektorzy poszczególnych szkół będą zobowiązani do bieżącego informowania Wykonawcy
o ilości dożywianych uczniów w danym dniu.
§ 11
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo – zasady ogólne:
1.1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć Podwykonawcom
wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w Ofercie.
1.2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również:
1.2.1. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
z zastrzeżeniem §4 ust. 1.7 niniejszej umowy,
1.2.2. zrezygnować z podwykonawstwa,
1.2.3. zmienić Podwykonawcę.
1.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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1.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcą innym lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
1.5. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez Wykonawcę w
złożonej Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne
działania i zaniechania.
1.7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1.8. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:
2.1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą.
2.2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców a wraz z fakturą za
wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwotę należną Podwykonawcom.
2.3. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §4 ust. 3.1 niniejszej umowy, może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
§ 12
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za każdy dzień zwłoki w wykonywania przedmiotu umowy (braku dostarczenia
posiłków/obiadów) – w wysokości …….% wynagrodzenia jednostkowego brutto,
określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy pomnożonego przez ilość niedostarczonych
obiadów,
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% jednostkowego wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust. 1
niniejszej umowy przemnożonego przez łączną przewidywaną ilość posiłków
określoną w §8 ust. 1 niniejszej umowy oraz przemnożonego przez 177 dni.
3) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował umowę o których mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokości 1.000
złotych za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% jednostkowego wynagrodzenia brutto, określonego w §10
ust. 1 niniejszej umowy przemnożonego przez łączną przewidywaną ilość posiłków określoną
w §8 ust. 1 niniejszej umowy oraz przemnożonego przez 177 dni.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Należności wynikające z naliczonych kar umownych stają się wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doręczenia Stronie zobowiązanej do ich zapłaty pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej.
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§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących okolicznościach:
2.1. Zmiany terminów wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione
i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i
niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności:
a) klęsk żywiołowych;
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiających prowadzenie usług, np. długotrwałe opady atmosferyczne,
wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia
powodziowego; wystąpienie niskich temperatur;
2.1.2. W przypadku zamian i przesunięć w terminach rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego 2017/2018.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania
tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem
wykonywania umowy.
2.2. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.;
d) zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
e) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy;
f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy usług;
h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
3. W przypadkach określonych w §13 ust. 2.2 niniejszej umowy, możliwa jest również, powiązana
ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia
lub zmiany wysokości wynagrodzenia.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
 zmiana danych teleadresowych.
7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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§ 14
Prawo odstąpienia od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy gdy 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.
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca:
1) narusza obowiązki opisane w umowie,
2) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji usługi przez łącznie przez 3 dni,
4) dostarczył niespełniający wymagań jakościowych i ilościowych posiłki/obiady,
5) ogłosił upadłość.
6) realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,
siwz lub wskazaniami Zamawiającego.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej
umowie,
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10 ust. 1-3 niniejszej umowy , powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w okolicznościach wyżej
wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej lub wydania
ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania działalności, Zamawiającemu przysługuje prawo do
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 15
Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące w ramach przedmiotu umowy określonego w §1
niniejszej umowy, następujące czynności:
 przygotowanie posiłków/obiadów
są zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez
Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących
w ramach umowy czynności o których mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających.
Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie
czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy do okazania
dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z
tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie
kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dowodów/dokumentów o których mowa w
§15 ust 2 niniejszej umowy w terminach określonych §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i
będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §12 niniejszej umowy,
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6.

7.

a także może być podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.
22§1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem przeprowadzenia przez Państwową
Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności gdy nieuzasadniona zwłoka w
wykonaniu obowiązków o których mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
podstawie odstąpienia.
Wymogi o których mowa w §15 niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 29 ust. 3a ustawy pzp.
§ 16
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:
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