SIWZ Tom II
Wzór umowy nr …………………
Zawarta w dniu ... …….. r. w Jarocinie, pomiędzy:
Jarocińskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. z siedzibą w 63-200 Jarocin,
ul. Zaciszna 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011185, NIP:
6171988984, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.928.500,00 zł,
reprezentowanym przez:
Monikę Zdunek – Prokurenta
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) pod nazwą: „Świadczenie
pogwarancyjnych
usług
serwisu,
przeglądów
i
napraw
autobusów
eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.”, zawarta
została umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia pogwarancyjnych
usług serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich
Liniach Autobusowych Sp. z o.o. wynikających z awarii technicznych oraz przeglądów
okresowych, zgodnych z ustalonymi przez producenta autobusów warunkami
eksploatacji.
2. Szacunkowa ilość godzin napraw autobusów jaką przewiduje Zamawiający to ok.
10000 godzin. Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są pogwarancyjne
usługi serwisu, przeglądów i napraw, podane przez Zamawiającego ilości godzin
napraw autobusów są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista ilość
godzin może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych jednostek
usług w zależności od rzeczywistych potrzeb z zachowaniem cen jednostkowych
określonych w określonych w Ofercie Wykonawcy - Formularzu cenowym.
Niewykorzystanie wartości maksymalnego zobowiązania Zamawiającego lub pełnego
zakresu usług będących przedmiotem umowy nie będzie podstawą roszczeń ze strony
Wykonawcy.
3. Zakres usług obejmuje:
1) wykonywanie przeglądów okresowych (OT-1,OT-2),
2) wykonywanie napraw wynikających z przeglądów,
3) wykonywanie napraw bieżących wynikłych w czasie eksploatacji,
4) wykonywanie napraw blacharskich i prac lakierniczych wynikających z bieżącego
użytkowania,
5) wykonywanie bieżących konserwacji,
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6)
7)
8)
9)

diagnostykę komputerową,
diagnostykę w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia,
serwis klimatyzacji,
demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz
ich utylizację,
10) dostawę i wymianę niezbędnych części zamiennych, podzespołów i materiałów
eksploatacyjnych,
11) naprawa infrastruktury przystankowej.
4. Wykonawca będzie wykonywał ww. usługi w sposób i w zakresie określonym w Opisie
przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do
niniejszej umowy.
§ 2.
Termin realizacji
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 04.01.2021r. do dnia
31.12.2022r. lub do dnia wyczerpania kwoty umownej, o której mowa w § 8 ust.1,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. Czynności będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, w miarę
potrzeb Zamawiającego.

§ 3.
Miejsce świadczenia usług
1. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisu, przeglądów i napraw określone w § 1 ust.
3 wykonywane były w budynkach warsztatowych mieszczących się na terenie siedziby
Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu informacji od Zamawiającego zobowiązany
jest do bezzwłocznego przystąpienia do naprawy autobusu, jak również dołożenia
wszelkich starań do zminimalizowania czasu naprawy. W przypadku stwierdzenia w
pojeździe innych niż zgłaszane nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu informację o tych nieprawidłowościach/usterkach wraz z
określeniem terminów, w jakich powinny być one usunięte.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytego niesprawnego do użycia
sprzętu/części pochodzących z niesprawnych autobusów Zamawiającego (w tym
opon), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4.
Odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką
i wiedzą techniczną.
2. Wykonawca zapewni pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie
przedmioty do realizacji usługi w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem
jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonywanie przedmiotu umowy (w zakresie,
jaki określono w niniejszej umowie).
3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za świadczone usługi,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne
stosowane w trakcie realizacji usług, w szczególności:
1) 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;
2) za szkody i straty w materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy
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wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji zamówienia;
3) za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach
ogólnych;
4) ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z
zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji
usług objętych umową.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za pojazdy w których wykonywane
będą usługi będące przedmiotem zamówienia i ich zabezpieczenie od momentu
przekazania ich przez Zamawiającego do czasu odbioru przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do rekompensaty wszelkich strat spowodowanych utratą
lub uszkodzeniem pojazdów służbowych, będących własnością Zamawiającego, które
powstały w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za pojazdy.
6. W przypadku utraty lub uszkodzenia pojazdów Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości umożliwiającej pełne
odtworzenie pojazdów.
7. Wykonawca, przy realizacji zamówienia, będzie stosował materiały eksploatacyjne
oraz części zamienne wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych materiałów eksploatacyjnych
lub części zamiennych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
oraz żądania naprawienia szkody.
9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania niniejszej umowy do utrzymania
ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do
zapłacenia wszystkich należnych składek). Ubezpieczenie powinno obejmować
odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej. 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.
10. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam/przy udziale Podwykonawców w zakresie:
……………………………………………
Pozostały zakres Wykonawca wykona siłami własnymi.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje
własne.
12. Wykonawca za korzystanie z budynków warsztatowych należących do Zamawiającego
płacił będzie czynsz najmu w wysokości 11.100,00 zł netto (cena z mediami).
Powierzchnia budynków warsztatowych wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym
wynosi 628 m2 (w tym części wspólne 165 m2), plac manewrowy 500m2. W związku
z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, w terminie
2 dni o dnia zawarcia niniejszej umowy, umowy najmu pomieszczeń warsztatowych
należących do Zamawiającego. W przypadku uchylania się przed Wykonawcę od
zawarcia umowy najmu o której mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy w terminie 2 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się
o okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia.
§ 5.
Realizacja przedmiotu umowy
1. Świadczenia pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw autobusów
eksploatowanych będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi,
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przewidzianymi dla danego pojazdu.
2. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym
z "Warunków eksploatacji i przeglądów okresowych" dla danej marki autobusu. Oprócz
czynności zawartych w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
komputerowe badanie pojazdu.
3. Przed podjęciem czynności związanych z naprawą Wykonawca zobowiązuje się
poinformować Zamawiającego o szacowanych kosztach naprawy pojazdów (koszty
usługi oraz części zamiennych, w tym m.in. podanie typu oraz producenta części - w
celu zweryfikowania ceny). Po uzgodnieniu zakresu naprawy z Zamawiającym,
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi naprawy autobusu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć części zamienne fabrycznie nowe, I gatunku,
oryginalne (lub odpowiednie zamienniki), produkowanych lub/i zalecanych przez
producentów pojazdów, odpowiednio oznakowane, posiadające wymagane prawem
certyfikaty z okresem gwarancji zgodnym z gwarancją udzielaną przez danego
producenta części. Dopuszcza się możliwość stosowania przez Wykonawcę
regenerowanych części zamiennych wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z
Zamawiającym.
5. Rozliczenie za dostarczone przez Wykonawcę części nastąpi na podstawie odrębnej
umowy.
6. Strony dopuszczają możliwość dokonania napraw z wykorzystaniem części zakupionych
bezpośrednio przez Zamawiającego - w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający
będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez
Wykonawcę.
7. W przypadku awarii autobusu, bez możliwości jego uruchomienia, Wykonawca dokona
naprawy pojazdu w miejscu jego awarii lub odholuje do miejsca naprawy z
przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i przystąpi
niezwłocznie do naprawy.
8. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisu, przeglądów i napraw określone w § 1 ust 3
wykonywane były za pomocą sprzętu i narzędzi należących do Wykonawcy.
9. Od momentu przejęcia autobusu przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany pojazd oraz jego wyposażenie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za autobusy do
czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca naprawy jest zobowiązany do
przekazania naprawionego pojazdu w stanie niepogorszonym.
10. Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową na podstawie
pojedynczych zleceń kierowanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do określania przewidywanego zakresu i kosztów
wykonania usługi, ceny części zamiennych oraz materiałów, ze wskazaniem oznaczeń
części, a także terminu realizacji, przed przystąpieniem do realizacji usługi. Zakres
czynności będzie uzgadniany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Jeżeli
w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających
uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zmiany
przed ich wykonaniem.
12. Wykonawca niezwłocznie od przekazania przez Zamawiającego pojazdu, przystąpi do
powierzonych czynności.
13. Zamawiający dokona odbioru usługi w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez
Wykonawcę wykonania usługi.
14. Odbiór usługi polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania usług
w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości potwierdzonej przez uprawnionego
pracownika Zamawiającego.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 6.
Gwarancja.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny, uprawniający Zamawiającego do
żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad technicznych w przedmiocie umowy w
okresie trwania gwarancji jakości.
Wykonawca udziela 3 miesiące gwarancji na wykonane usługi, a na zastosowane części
zamienne i materiały eksploatacyjne - zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich
producenta (Wykonawca dołączy do faktury gwarancje na wbudowany materiał i
części, w przypadku otrzymania ww. gwarancji od producenta).
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru autobusu przez
Zamawiającego.
W przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy, a także ujawnienia w
okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie i
dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych w pojeździe
na wolne od wad, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady.
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią
będzie w takim przypadku obciążał Wykonawcę.
Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

§ 7.
Przedstawiciele stron.
1. Wyznacza się przedstawiciela Zamawiającego do nadzoru, wykonywania obowiązków
i uprawnień wynikających z umowy oraz podejmowania decyzji w sprawach realizacji
zamówienia w osobie:
P. ……………… tel. …………….. , e-mail ………………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
P……………….., tel. ... , e-mail ..........
3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 i 2.
Dokonaniu zmiany wymaga powiadomienia strony przeciwnej na piśmie. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

§ 8.
Wynagrodzenie.
Wysokość maksymalnego zobowiązania Zamawiającego za zrealizowanie usług
będących przedmiotem umowy (szacowana ilość godzin 10.000), strony ustalają,
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ………............… zł netto (słownie: ………….netto),
plus ……% podatek VAT: …….. zł (słownie: ………….. ) co łącznie stanowi kwotę
…………………zł brutto (słownie: ……………………………………. brutto), w tym: netto:
………. PLN za 1 roboczogodzinę plus VAT ….. %, co daje brutto: ……….. PLN za
1 roboczogodzinę: (słownie złotych brutto za 1 roboczogodzinę: ………………………………..)
Usługi realizowane w ramach niniejszej umowy rozliczane będą na podstawie cen
jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy, w sposób następujący:
Za każdorazową usługę naprawy, serwisu, przeglądu technicznego Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej roboczogodziny,
określonej w Formularzu ofertowym i ilości przepracowanych godzin powiększoną o
należną wartość podatku VAT.
Ceny jednostkowe przedstawione w Formularzu ofertowym, jak również wartość
maksymalnego zobowiązania Zamawiającego netto, będą niezmienne do końca
trwania umowy.
Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenach jednostkowych wszelkie koszty
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wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
5. W przypadku zmiany wysokości procentowej stawki podatku VAT, kwota
wynagrodzenia brutto zostanie odpowiednio skorygowana aneksem do niniejszej
umowy.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 9.
Warunki płatności
Rozliczenie następuje na podstawie faktur, które umożliwią przypisanie kosztów do
każdego pojazdu.
Wykonawca wystawi faktury, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty odbioru
wolnego od wad i usterek.
Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto
Wykonawcy nr …………………………………………………………, w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty Strony uznają datę
wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu na konto Wykonawcy. Zmiana
numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy.
Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie
zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnień. Termin płatności liczy się od dnia
dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do przelewu praw i/lub
obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani regulowania wierzytelności w drodze
kompensaty.

§ 10.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
za każdy dzień opóźnienia.
2) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych) za każdy dzień opóźnienia,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty kary. W przypadku nie zapłacenia kary w powyższym terminie,
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości poniesionej szkody.
§ 11.
Zmiany w umowie.
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art.
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843
ze zm.) oraz określonych w niniejszej umowie.
2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą
mogły dotyczyć:
1) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku
zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa, a mających wpływ na
koszty świadczenia usługi,
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2) zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu, nazwy) wskazanego w umowie wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany
w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy,
3) zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów
wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany jeżeli konieczne będzie dostosowanie
postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
4) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy podanego w umowie, w
przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma
zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
5) zmiany sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku
do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac w
sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy,
6) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
a także terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zamiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, np. konieczność
zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie
realizacji przedmiotu utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12.
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo pisemnego zgłoszenia
przez Zamawiającego konieczności realizacji usługi,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu
umowy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,
3) Wykonawca nie realizuje usługi przewidzianej niniejszą umową w sposób zgodny
z Opisem przedmiotu zamówienia lub niniejszą umową,
4) W przypadkach o których mowa w § 4 ust. 8, 9 i 12.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty wystąpienia
okoliczności będących podstawą odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13.
Pracownicy świadczący usługi
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszego
zamówienia w trakcie realizacji umowy. WW. usługi obejmują: naprawy mechaniczne
autobusów oraz naprawy elektryczne i elektroniczne autobusów Zamawiającego.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki,
którzy sami realizują prace związane z przedmiotem umowy

7

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 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:
- 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 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, 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.
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.
§ 14.
Przepisy powiązane
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
prawne, mające związek z przedmiotem umowy.
§ 15.
Spory
Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe
w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 16.
Załączniki
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) Oferta Wykonawcy.
§ 17.
Liczba egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:
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egzemplarze

WYKONAWCA
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dla

