
  

Załącznik 5 do SIWZ 
(WZÓR umowy) 

Umowa Nr …………. 
 

              
zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni pomiędzy: 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
Dyrektora -  Beatę Pająk-Michalik 
 
a 
 
*…………………………………..................prowadzącym działalność gospodarczą uwidocznioną w 
centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej pod 
nazwą……………………………………….. adres: ……………………………….. NIP:………………………. 
**…………………………………………………………………………………………. wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............................................ 
Wydział Gospodarczy Krajowego, Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
..........................................., NIP:…………………, REGON:………………………….., kapitał zakładowy 
w wysokości …………………… zł wpłacony w całości/części 
 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………...… 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, o 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi okresowych przeglądów serwisowych, 

konserwacji i napraw oraz innych czynności serwisowych samochodów transportu medycznego, 
zwanych dalej „ambulansami”, będących w użytkowaniu Zamawiającego, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w ust. 2 poniżej, wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Usługa składająca się na przedmiot umowy obejmuje: 
1) wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji zgodnie z harmonogramem 

zalecanym przez producenta marki Mercedes, wykonywanie niezbędnych napraw łącznie  
z montażem, wymianą elementów uszkodzonych, zużytych, niesprawnych, wykonywanie  innych 
czynności serwisowych i zakup części zamiennych (również dla potrzeb Zamawiającego) do 
następujących pojazdów: 

a) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2017 GA 077CK 
b) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2016 GA 264AJ 
c) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2015 GA 6590X 
d) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2015 GA 5690X 
e) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC  rok produkcji 2014 GA 887AY 
f) Mercedes Sprinter 319 CDI   rok produkcji 2012 GA 7921X 
g) Mercedes Sprinter 319 CDI   rok produkcji 2010 GA 3930K 
h) Mercedes Sprinter 318 CDI   rok produkcji 2008 GA 1560J 
i) Mercedes Sprinter 318 CDI   rok produkcji 2007 GA 0096 
j) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2007 GA 7020H 
k) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2006 GA 6254E 



  

l) Mercedes Sprinter 315 CDI   rok produkcji 2007 GA 0805E 
m) Mercedes VITO     116 CDI   rok produkcji 2011 GA 0417N 
n) Mercedes VITO     116 CDI   rok produkcji 2011 GA 0416N 

2) przystąpienie do realizacji usługi (okresowego przeglądu serwisowego, konserwacji, naprawy, innej 
czynności serwisowej), po przejęciu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego (protokół zlecenia) w dniu przyjęcia, 

3) sprowadzanie brakujących części zamiennych (czas oczekiwania na części sprowadzane z Polski 
nie może przekraczać 24 godzin; czas oczekiwania na sprowadzenie brakujących  części z 
zagranicy nie może przekraczać 10 dni roboczych), 

4) prowadzenie rejestru komputerowego wykonanych przeglądów, konserwacji, napraw oraz innych 
czynności serwisowych oraz zastosowanych części zamiennych. 

3. Zakres czynności serwisowych obejmuje w szczególności: 
1) wymianę klocków hamulcowych; 
2) wymianę klocków i tarcz; 
3) wymianę szczęk hamulcowych oś przednia/ tylna; 
4) wymianę linki hamulcowej; 
5) wymianę amortyzatorów zawieszenie przednie; 
6) wymianę amortyzatorów zawieszenie tylne; 
7) wymianę oleju skrzynia; 
8) wymianę oleju tylny most; 
9) wymianę sprzęgła; 

10) wymianę łożyska koła; 
11) wymianę paska klinowego; 
12) wymianę alternatora; 
13) wymianę rozrusznika; 
14) wymianę linki sprzęgła; 
15) wymianę pompy wody; 
16) wymianę przegubu/manżety; 
17) wymianę rozrządu; 
18) wymianę uszczelki pod głowicą; 
19) wymianę napinacza paska klinowego; 
20) wymianę pompki paliwa diesel; 
21) wymianę skrzyni biegów; 
22) wymianę sworznia wahacza; 
23) wymianę tulei wahacza; 
24) wymianę łączników stabilizatora oś przednia/ oś tylna; 
25) naprawę zawieszenia przód (w zależności od zakresu naprawy); 
26) wymianę świec żarowych; 
27) wymianę wtryskiwaczy; 
28) wymianę filtra paliwa + powietrza; 
29) diagnostykę komputerową (odczyt kodów błędów,  usunięcie błędów); 
30) serwis klimatyzacji; 
31) naprawę elektryki przedziału medycznego w zakresie oświetlenia i  gniazd elektrycznych 

230V/12V); 
32) serwis i przechowywanie ogumienia (w tym wymiana i naprawa opon). 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór uszkodzonych i zwrot naprawionych pojazdów z i do 
siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Okresowe przeglądy serwisowe Wykonawca będzie wykonywać zgodnie z zakresem i  częstotliwością 
wynikającą z książki serwisowej oraz warunków eksploatacji właściwych dla danego pojazdu 
określonych przez producenta, po upływie określonego czasookresu lub po przekroczeniu 
określonego w kilometrach przebiegu – w zależności co nastąpi pierwsze. 

6. Naprawy  będą   wykonywane   w   pojazdach   nieobjętych   gwarancją   producenta   oraz    
w pojazdach objętych ważną gwarancją producenta, które nie zostały uznane za naprawy 
gwarancyjne. 

7. Usługi wykonywane będą zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki 
według AUDATEX, EUROTAX lub innego równoważnego programu określającego normy 
czasochłonności dla napraw samochodów objętych niniejszą umową. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia co do rodzaju 
czynności jak i ilości pojazdów, ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego.  
 
 

 



  

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Niniejsza umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. 
2. Wykonawca będzie wykonywał usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy do wyczerpania 

środków przeznaczonych na jej realizację, tj. do kwoty: ………………………………………………..zł, 
co oznacza, że umowa automatycznie wygasa z chwilą, gdy suma wartości brutto faktur 
wystawionych przez Wykonawcę osiągnie wskazaną wartość. 

3. W sytuacji niewykorzystania całkowitej kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej do momentu upływu 
terminu na jaki została zawarta, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 

4. Konieczność wykonania przeglądu wynikająca z aktualnego przebiegu kilometrów pojazdów, jak 
również każde niewłaściwe działanie elementów pojazdów, a w szczególności ich unieruchomienie 
będzie zgłaszane przez Zamawiającego Wykonawcy telefonicznie na numer telefonu ………………… 
, faxem pod numer........................., lub mailem na adres ............................................................... 

5. Wykonawca w ciągu 2.godzin, od chwili zgłoszenia telefonicznego ma obowiązek przystąpić do 
usunięcia awarii pojazdu.  

6. Termin usunięcia awarii  musi być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym, w dowolnej formie 
pisemnej, jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) przystąpienia do realizacji usługi (okresowego przeglądu serwisowego, konserwacji, naprawy, 
innej czynności serwisowej), w dniu przyjęcia samochodu objętego zakresem przedmiotu umowy 
na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zlecenia oraz do zapisania  
w tym protokole godziny rozpoczęcia pracy; 

2) przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu zawierającego nazwy części, materiałów lub 
akcesoriów, ilość oraz ceny w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnostyki konieczna 
będzie naprawa wymagająca zakupu części, materiałów lub akcesoriów. Zamawiający po 
przeanalizowaniu kosztorysu, o którym mowa w zdaniu powyżej może wyrazić zgodę na zakup 
części, materiałów lub akcesoriów przez Wykonawcę za cenę wskazaną w kosztorysie, lub 
dokonać samodzielnego zakupu części, materiałów lub akcesoriów i przekazać je Wykonawcy 
celem dokonania naprawy; 

3) wykonania naprawy zgodnie z  normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki 
zgodnie z AUDATEX, EUROTAX  lub innym równoważnym programem określającym normy 
czasochłonności dla napraw samochodów objętych niniejszą umową; 

4) bezwzględnego zapewnienia terminowości napraw w całym okresie trwania umowy; 
5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną; 
6) zapewnienia pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów do 

realizacji usługi w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowym  
i bezpiecznym wykonywaniu przedmiotu umowy (w zakresie, jaki określono w niniejszej umowie); 

7) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług, w szczególności: 
a) za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie, 

b) za szkody i straty w materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu 
swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji zamówienia, 

c) za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. 
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia ambulansów Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać 

od Wykonawcy odszkodowania w wysokości umożliwiającej pełne ich odtworzenie. 
3. Wykonawca, przy realizacji zamówienia, będzie stosował części, materiały oraz akcesoria wolne od 

wad fizycznych i prawnych. 
7. W przypadku wystąpienia wad prawnych części, materiałów lub akcesoriów Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) przez cały okres 
realizacji niniejszej umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną 
wynikającą z działalności zawodowej Wykonawcy obejmującej przedmiot niniejszej umowy. Na 
każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania 
warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody  opłacania  składek.  Brak ciągłości 
umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



  

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający w ramach wykonywania niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
1) ścisłej współpracy z Wykonawcą w całym okresie obowiązywania umowy; 
2) monitorowania wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej umowy; 
3) informowania Wykonawcy o zbliżaniu się do wykorzystania limitu środków finansowych 

przeznaczonych na realizację niniejszej umowy; 
4) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
 

§ 5 
Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, do codziennego kontaktowania się z przedstawicielem 
Wykonawcy oraz do podpisywania wszelkich protokołów wynikających z niniejszej umowy jest: 
..........................................., 
tel./e-mail: .......................................................... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy –osobą uprawnioną przez Wykonawcę do codziennego kontaktowania 
się z przedstawicielem Zamawiającego oraz do podpisywania wszelkich protokołów wynikających  
z niniejszej umowy jest: .......................................,  
tel./e-mail: ............................................. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i sposób płatności 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdą prawidłowo wykonaną usługę w należnej 

wysokości wynikającej z liczby roboczogodzin wykonywanej usługi oraz kosztu części, materiałów lub 
akcesoriów z uwzględnieniem rabatu, jaki Wykonawca zaoferował w swojej ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do cenników części, materiałów lub akcesoriów 
Wykonawcy, w celu weryfikacji udzielonego rabatu. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do stosowania ceny jednostkowej roboczogodziny w wysokości (brutto) 
.............................. zł (słownie: ……………………………………………..) oraz rabatu ……………. % na 
części, materiały oraz akcesoria. 

4. Należne wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Każdorazowo podstawą do zapłaty należności za wykonaną usługę, będzie podpisany przez 
Zamawiającego, protokół naprawy, w którym wskazane zostaną  wykonane przez Wykonawcę 
czynności, liczba roboczogodzin oraz wykorzystane części, materiały, akcesoria. 

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury po każdej wykonanej usłudze (okresowym przeglądzie 
serwisowym, konserwacji, naprawie lub innej czynności serwisowej). 

7. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w §2 
ust. 2 umowy w przypadku rozwiązania  lub odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku przekroczenia, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, terminów wykonania 
usługi wynikających z norm czasowych określonych w AUDATEX, EUROTAX lub innym 
równoważnym programie określającym normy czasochłonności dla napraw ambulansów objętych 
niniejszą umową, lub terminów określonych w § 2 ust. 5 i 6 umowy oraz § 8 ust. 5 , Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 
złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.   

3. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Łączna wysokość kar umownych  z tytułu naruszenia warunków umowy nie może przekroczyć 30% 

wartości brutto określonej w §2 ust. 2 umowy. 
 

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonane czynności Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji, licząc jej bieg 
od dnia odbioru przedmiotu naprawy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zastosowane części są fabrycznie nowe i  objęte są gwarancją 
producenta. 



  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy 
uprawnienia z tytułu rękojmi. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający złoży pisemną 
reklamację Wykonawcy. 

5. Wady w realizacji przedmiotu umowy będą nieodpłatnie usuwane w terminie ustalonym przez Strony. 
Jeżeli Strony nie ustalą innego terminu, wynosi on 2 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia  
o wystąpieniu wady i przekazania Wykonawcy ambulansu przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane w ambulansach 
przekazanych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności za zniszczenie, włamanie, 
kradzież, pożar lub inne zdarzenia do pełnej wysokości powstałej szkody, w tym niewłaściwe 
wykonanie naprawy samochodu skutkujące utratą gwarancji. W tym przypadku Wykonawca przyjmie 
na siebie zobowiązania gwarancyjne. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych czynności w tym za szkody 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy wyrządzone osobom trzecim. 

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad 
nienadających się do usunięcia lub uniemożliwiających użytkowanie ambulansu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może: 
a) obniżyć  wynagrodzenie,  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej i technicznej, 

dokonując potrącenia na podstawie wystawionej noty księgowej, 
b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz  drugi,  zachowując  prawo  domagania  się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
 

§ 9 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. 
2. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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, 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

.  
§ 10 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, 

muszą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności  
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje istotne zmiany postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie: 
1) zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, zaś cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany, pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem 
odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany i jej kierunek. 

 
§ 11 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na serwisowaniu, wykonywaniu napraw 
oraz diagnostyce i konserwacji pojazdów. 

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, o których mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: 
1) 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; 

2) 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 dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) 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. 

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. 
 

§ 12 
Rozwiązanie umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od wystąpienia 
naruszenia warunków umowy w przypadku: 
1) gdy Wykonawca wykonuje usługi niewłaściwie oraz nie reaguje na pisemne wezwania 

Zamawiającego do należytego wykonania Umowy, 
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

3. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.  
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, 

a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego  
i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

5. Wszelkie spory, wynikłe z umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie 
osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 
powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

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

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
8. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść  

i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane. Umowa 
zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

9. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 



  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 

 
 
Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
        ………………………………………                                     ………………………………….. 

 
 

 


