Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wymiana systemu odbojowego na Nabrzeżach Północno-Zachodnim
i Postojowym przy moście drogowym w Morskim Porcie w Wolinie

Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu
. r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu
Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
reprezentowanym przez:
..
a
.
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
r. Zamawiający zleca,
1. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu z dnia
a Wykonawca podejmuje się realizacji zadania pn.: „Wymiana systemu
odbojowego na Nabrzeżach Północno - Zachodnim i Postojowym przy moście
drogowym
w Morskim Porcie w Wolinie”, zwane dalej przedmiotem
umowy.
2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy jest:
1) niniejsza Umowa,
2) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy,
3) oferta cenowa Wykonawcy - załącznik nr 2 do Umowy,
3. Ponadto w zakresie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązuje się:
1) powiadomić Bosmana portu przed przystąpieniem do prac związanych
z wymianą systemów odbojowych w celu czasowego wyłączenia nabrzeży
z eksploatacji i przekazania odpowiedniej informacji użytkownikom nabrzeży,
2) ustanowić kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami,
3) w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku
oraz oznakować teren prowadzonych robót, prawidłowo zabezpieczyć
miejsce prowadzonych robót budowlanych przed zniszczeniem,
uszkodzeniem oraz wyrządzeniem szkód osobom trzecim,
4) strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,
5) zabezpieczać na bieżąco wykonane prace w sposób uniemożliwiający
zniszczenie osiągniętych efektów,
6) zorganizować na własny koszt zaplecze produkcyjne i socjalne oraz
ochronę,
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7) wywieźć i zutylizować odpady budowlane we własnym zakresie w ramach
kwoty umownej oraz przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty,
potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z ochrony środowiska,
8) po zakończeniu robót uporządkować teren nabrzeża oraz tereny przyległe i
przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót oraz naprawić
wszystkie zniszczenia powstałe w wyniku prowadzonych robót i z przyczyn
zależnych od Wykonawcy,
9) prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy, w szczególności
robót ulegających zakryciu. Wykonawca każdorazowo na wezwanie
Zamawiającego prześle na wskazane w § 3 ust. 11 adresy e-mail zdjęcia z
aktualnego stanu zaawansowania prac.
10) Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z
warunkami lokalizacyjno - terenowymi i uwzględnił je w kosztach.

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na 13 tygodni licząc od
dnia podpisania umowy.
2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj. stanie
morza powyżej 3, znacznym ograniczeniu
widoczności, wysokim stanie
wody ograniczającym wykonanie prac, termin wykonania przedmiotu umowy
może być odpowiednio przedłużony, nie dłużej niż o czas trwania warunków
uniemożliwiających wykonywanie prac.
§3
Współpraca Stron i organizacja prac
1. Po obustronnym podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych
przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku
kierowania robotami budowlanymi,
2) potwierdzone kopie uprawnień budowlanych osoby sprawującej funkcję
Kierownika Budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od
przekazania Zamawiającemu wymienionych wyżej dokumentów.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi zamawiającemu Plan BIOZ.
4. Wykonawca będzie organizować i prowadzić prace zgodnie z wytycznymi Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
5. Sprzęt techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
własnym staraniem i na swój koszt Wykonawca.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od daty przejęcia
placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
7. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych
wad i usterek:
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1) w pełni przestrzegać przepisów BHP i p.poż. właściwych dla danego rodzaju
robót na placu robót budowlanych,
2) stosować oznakowanie ostrzegawcze, konieczne w czasie prowadzenia
robót.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami
na placu robót budowlanych i w jego otoczeniu.
9. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony
Wykonawcy wyznaczony został:
.
10. W zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
wyznaczony został: Marek Barwiński, tel. 605844114.
11. Adresy poczty elektronicznej Zamawiającego, na który Wykonawca będzie
przesyłał dokumentację fotograficzną oraz informował o innych czynnościach,
do których zobowiązany jest niniejszą umową:
..

§4
Ubezpieczenie
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą
od 200 tyś. zł i będzie utrzymywał ochronę
ubezpieczeniową w w/w. zakresie przez cały czas obowiązywania Umowy.
2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i
rzeczach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami.
§5
Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, zgodnie z
zamówieniem, normami technicznymi i warunkami niniejszej umowy, bez wad
pomniejszających ich wartość lub uniemożliwiających użytkowanie akwenu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
3. Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.
4. W związku z ustalonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi
rozszerza się na 27 miesięcy tj. 3 miesiące ponad okres gwarancji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.
6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązków wynikających z
rękojmi Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków
zabezpieczenia.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania
1. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( DZ.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca przed
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podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu
umowy.
2. Zgodnie z
art. 150 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy wielkość tego
zabezpieczenia ustala się w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, co
stanowi kwotę:
.x
=
.. zł
3. Kwotę określonego w ust. 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego w NBP o/o Szczecin nr 06 1010
1599 0028 9913 9120 0000 lub wniesie zabezpieczenie w innej formie niż
pieniądze, zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi/zwolnieniu na
rzecz Wykonawcy, zgodnie z poniższymi ustaleniami:
1) 70% - w ciągu 30 dni licząc od daty wykonania umowy i uznania jej przez
Zamawiającego za należycie wykonaną – od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac,
2) 30% - w terminie 15 dni po upływie rękojmi.

§7
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają w wysokości 22222.. zł
netto (słownie:
)
. zł brutto ( słownie:
) określone na podstawie oferty Wykonawcy, z dnia
. r. przyjętej przez Zamawiającego.
2. Stawka podatku, Zgodnie z art.83 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) za usługi
związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi =
„0%”.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane nastąpi z
konta Zamawiającego w NBP o/o Szczecin 67 1010 1599 0028 9922 3000 0000
na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4. Podstawą zapłaty faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy będzie
bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedłożenie
dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych
podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty uznawane będą wyłącznie:
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przelewu należności na rachunek
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pisemne oświadczenia złożone
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego treść będzie
potwierdzała fakt otrzymania należnego tym podmiotom wynagrodzenia.
6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona
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bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia
tej informacji do Wykonawcy.
9. Protokół z odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 stanowi podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
10. Ustala się termin zapłaty faktury na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
dokumentów rozliczeniowych.
11. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
Podatek VAT
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - NIP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz
Zamawiającego za wykonane usługi,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 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. Odstąpienie od umowy może nastąpić
w terminie 30 dni
licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzeń, jeżeli:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac objętych umową w wymiarze
ponad 7 dni,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację
przedmiotu umowy w wymiarze ponad 7 dni, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego,
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c) Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom innym,
niż zaakceptowani przez Zamawiającego,
3. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy
również w innych
przypadkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca podejmą
następujące czynności:
1)
sporządzą
szczegółowy
protokół
inwentaryzacji
potwierdzający
zaawansowanie prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i opracowania,
jakie wykonał w zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonane do dnia
odstąpienia od umowy oraz zwróci wszelkie materiały otrzymane od
Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia
protokołu inwentaryzacyjnego.
§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie lub z udziałem
podwykonawców pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie
pisemnej i dopełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą umową.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmianą, której przedmiotem będą roboty budowlane,
rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.),
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Po przedłożeniu projektu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może w terminie
14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany.
4. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca
lub
dalszy
wykonawca,
przedkłada
Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7
dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę.
5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą jak również takie umowy
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać w szczególności
następujące elementy, których brak może być przedmiotem zgłoszenia zastrzeżeń
lub sprzeciwu Zamawiającego:
a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – kwota ta nie może być
wyższa od wartości tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania robót wraz z harmonogramem,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych tym podmiotom robót
budowlanych, dostawy lub usługi, z tym, że termin płatności wynagrodzenia
w/w podmiotom powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od
Zamawiającego za dany zakres robót budowlanych, usług lub dostaw,
e) klauzulę społeczną, o której mowa w § 14 umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
7. W przypadku określonym w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie
dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy po rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.
8. Niezależnie od postanowień powyższych zgoda Zamawiającego na zatrudnienie
podwykonawcy będzie w szczególności uzależniona od dopełnienia przez
Wykonawcę obowiązków, o których mowa w art. 36 b lub art. 36 ba ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 11
Odbiory
1. Przeprowadzenie odbioru końcowego umowy nastąpi w ciągu 10 dni, licząc od
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i złożenia
Zamawiającemu Atestu czystości dna akwenu w miejscach wykonania robót.
Odbiór końcowy dokonany będzie przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
Na tę okoliczność będzie sporządzony końcowy protokół bezusterkowego odbioru
robót.
2. 10 dniowy termin liczony jest od dnia wpłynięcia do Zamawiającego pisma
informującego o całkowitym zakończeniu robót.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na odbiór końcowy komplet
dokumentów powykonawczych (atesty, dokumenty poświadczające utylizację
odpadów itp.).
4. Jeżeli w tracie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy i
nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin do usunięcia tych
wad, a odbiór końcowy zostanie dokonany ponownie (w ciągu 10 dni od
doręczenia zawiadomienia o którym mowa w ust. 5),
2) o ile wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, żądając kary umownej za zwłokę w
wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 12, ust. 2 pkt. 2,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może dokonać odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie,
4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od
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umowy, żądając kary umownej, o której mowa w § 12, ust. 2 pkt 1 i pokrycia
kosztów doprowadzenia obiektu do stanu użytkowania.
2. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych.
§ 12
Kary umowne
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór
miał być zakończony,
2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
5) za brak przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian
tej umowy – wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
określonego w § 10 ust. 5 pkt. 4 – 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
8) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy 1000 zł.
9) za brak zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w § 14, bądź w
przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 –
2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara za każdy stwierdzony
przypadek może być naliczana wielokrotnie za każdy kolejny siedmiodniowy
okres, w którym Wykonawca w dalszym ciągu będzie naruszał postanowienia
§ 14 umowy pomimo naliczenia mu kary umownej z tego tytułu.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli:
1) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej
szkody,
2) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w powyższych ust. 1 i 2.

-8-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wymiana systemu odbojowego na Nabrzeżach Północno-Zachodnim
i Postojowym przy moście drogowym w Morskim Porcie w Wolinie

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem
zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej,
o której mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 13
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie
aneksu.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
zmian postanowień Umowy w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu zakończenia robót nastąpić może wyłącznie za zgodą
Zamawiającego jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po
stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie
zawarcia Umowy (np; wstrzymanie prac na podstawie stosownej decyzji
organu administracji publicznej – z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy). Termin może zostać przesunięty wyłącznie o czas trwania
przeszkód,.
2) Zmiany terminu płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących.
3) Zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT obciążającego przedmiot
umowy w trakcie jej realizacji. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach
wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
§ 14
Klauzule społeczne
1.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca zatrudni na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osoby wykonujące
czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz operatorów sprzętu
budowlanego.
2.
W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w
ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 1 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.
3.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
będzie w terminie 7 dni do udokumentowania faktu zatrudniania na umowę o
pracę wskazanych osób przez złożenie według wyboru Zamawiającego
następujących dokumentów:
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4.
5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umów o
pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Kopie umów
powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników (bez imion, nazwisk adresów numerów PESEL itd.);
b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia
społecznego, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników
Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot
Zamówienia.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których
mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym
fakcie w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku
pracy.
Nieprzedłużenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie
umowy o pracę i będzie uzasadniało naliczenie kary umownej zgodnie z § 12
umowy.
Obowiązki o których mowa w ust. 1 – 6 mają zastosowanie również do
Podwykonawców.
§ 15
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie
mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa Zamówień Publicznych.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta cenowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

- 10 -

