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Załącznik nr  7A do SIWZ  

 
 
 

WZÓR Umowa  nr  …………..  
 

zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, reprezen-
towanym przez: 
 

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
 
a         
…………………………………………………………………………………………………., 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

……………………………………………………………………………………….., 
 
o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu z dnia …………………………… r. Zamawiają-
cy zleca, a Wykonawca podejmuje się realizacji zadania pn.: „Bie żące utrzymanie 
wałów na kwaterach pól refulacyjnych – cz ęść a – Pole refulacyjne D ębina” . 

2. Przedmiot umowy stanowi: 

Wykonanie robot ziemnych polegających na naprawie wałów okalających kwatery 
północną i południową pola refulacyjnego Dębina do zakładanej rzędnej wysoko-
ściowej, profilowaniu korony i skarp oraz odmuleniu rowu opaskowego na długości 
1200 mb. 

 
3. 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, 

4) Przedmiar robót. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny 
ryczałtowej wykonania zakresu umowy. 

 
4. Ponadto w zakresie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) ustanowić kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami, 

2) w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz 
oznakować teren prowadzonych robót, prawidłowo zabezpieczyć miejsce prowa-
dzonych robót budowlanych przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wyrządze-
niem szkód osobom trzecim, 

3) strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, 
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4) zabezpieczać na bieżąco wykonane prace w sposób uniemożliwiający zniszczenie 
osiągniętych efektów, 

5) zorganizować na własny koszt zaplecze produkcyjne i socjalne oraz ochronę, 

6) wywieźć i zutylizować odpady budowlane we własnym zakresie w ramach wyko-
nywanej niniejszej umowy oraz przedstawić Zamawiającemu odpowiednie doku-
menty, potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów Ustawy o 
odpadach z 14.12.2012 (Dz.U.z 2018 poz. 21). 

7) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy oraz tereny przyległe i prze-
kazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót oraz naprawić wszystkie 
zniszczenia powstałe w wyniku prowadzonych robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, 

8) prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy, w szczególności ro-
bót ulegających zakryciu. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiające-
go prześle na wskazane w § 3 ust. 13 adresy e-mail zdjęcia aktualnego stanu 
zaawansowania prac. Dokumentacja fotograficzna z okresu całej budowy zosta-
nie przez Wykonawcę zapisana na płycie CD jako element dokumentacji powy-
konawczej. 

9) Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami 
lokalizacyjno - terenowymi i uwzględnił je w kosztach. 

 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………. r.  

 

§ 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 Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami bu-
dowlanymi,  

2) potwierdzone kopie uprawnień budowlanych osoby sprawującej funkcję Kierowni-
ka Budowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od przekazania 
Zamawiającemu wyżej wymienionych dokumentów. 

3. Wykonawca będzie organizować i prowadzić prace zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 

4. Materiały oraz sprzęt budowlany niezbędny do wykonania przedmiotu umowy do-
starczy Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 

5. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać rodzajom i parame-
trom materiałów uwzględnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania, a ich jakość 
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nie może być niższa niż zakładana w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca 
nie może samowolnie dokonywać zmiany materiałów.  

6. Materiały, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny odpowiadać, co do jakości wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1332 ze zm.). 

7. Na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy Zama-
wiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodności, aprobaty i atesty 
w języku polskim dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz gwarantu-
jące prawidłowe ich użytkowanie. Materiały te będą podlegały akceptacji Zamawia-
jącego w zakresie o którym mowa w ust. 5. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od daty przejęcia 
placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego. 

9. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych 
wad i usterek: 

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. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami 
na placu robót budowlanych i w jego otoczeniu. 

11. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Wykonawcy wyznaczony został: 

- ………………………………………………………………………………… 

12. W zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznaczo-

ny został:  

- Zbigniew Nowak – tel. 91-440-32-33 

13. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na który Wykonawca będzie przesyłał 
dokumentację fotograficzną oraz informował o innych czynnościach, do których 
zobowiązany jest niniejszą umową: 

  znowak@ums.gov.pl 

§ 4 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowie-
dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą                           
od 100 tys. 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 rze-
czach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. 
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§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatno ści 

1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają w wysokości ………………………. 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 po-
datku od towarów i usług (Dz. U. 2017 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 za wykonanie przedmiotu umowy będzie bezusterkowy pro-
tokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warun-
kiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedłożenie dowodu za-
płaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców 
wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za do-
wód zapłaty uznawane będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem ko-
pie 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 wyna-
grodzenia.  

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty wymagal-
nego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zgodnie z zaakceptowanymi umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 obejmuje wyłącznie należne wynagro-
dzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgło-
szenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji 
do Wykonawcy. 

9.Ustala się termin zapłaty faktury na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu doku-
mentów rozliczeniowych. 

10.Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiające-
go. 

§ 6 

Podatek VAT  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - NIP  852-04-09-053. 
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3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej doku-
mentacji 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. 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany oko-
liczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-
nego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac objętych umową w wymiarze ponad 
5 dni, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 
umowy w wymiarze ponad 5 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom innym, niż 
zaakceptowani przez Zamawiającego, 

4) W innych przypadkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.  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 reali-
zacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie lub z udziałem podwyko-
nawców pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie pisemnej i do-
pełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą umową. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmianą, której przedmiotem będą roboty budowlane, rozu-
miane 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 
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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, podwy-
konawca lub dalszy wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgod-
ność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, 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 podwyko-
nawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać w szczególności następujące 
elementy, których brak może być przedmiotem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu 
Zamawiającego: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – kwota ta nie może być wyższa 
od wartości tego zakresu robót wynikającego z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót wraz z harmonogramem, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wy-
konanie 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 do-
staw, 

5) klauzulę społeczną, o której mowa w § 12 umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedło-
żenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umo-
wy 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. 4, 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 powyższych postanowień zgoda Zamawiającego na zatrudnienie pod-
wykonawcy będzie w szczególności uzależniona od dopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków, o których mowa w art. 36 b lub art. 36 ba ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. 
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§ 9 

Odbiory 

1. W stosunku do przedmiotu umowy (opisanego w § 1) i jego wykonania, będzie miał 
zastosowanie następujący odbiór:  

1) odbiór końcowy - którego przedmiot stanowią całkowicie zrealizowane roboty, do-
konany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. Na tę okoliczność będzie 
sporządzony końcowy protokół bezusterkowego odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na odbiór końcowy komplet dokumen-
tów powykonawczych (atesty, badania, certyfikaty, deklaracje itp.). 

Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 14 dni od daty wykonania całego przedmio-
tu umowy. 14 dniowy termin liczony jest od dnia wpłynięcia do Zamawiającego pi-
semnego poinformowania o całkowitym zakończeniu robót.  

2. 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 14 dni od doręczenia zawiado-
mienia o którym mowa w ust. 3), 

2) o ile wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umo-
wy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić dokonania od-
bioru do czasu ich usunięcia, żądając kary umownej za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy, zgodnie z § 10, ust. 2 pkt. 2, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbio-
ru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, 

4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy, żądając kary 
umownej, o której mowa w § 10, ust. 2 pkt 1 i pokrycia kosztów doprowadzenia 
obiektu do stanu użytkowania. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do pi-
semnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyzna-
czenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych. 

 
§ 10 

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 Zama-
wiającego - w wysokości 1 %  wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakoń-
czony, 

2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Bieżące utrzymanie wałów na kwaterach pół refulacyjnych – Część A – pole refulacyjne Dębina, Częśc B – pole refulacyjne D 

 

   

 - 8 - 

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 1 %  wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnio-
nych w okresie rękojmi lub gwarancji -  w wysokości 1 %  wynagrodzenia umow-
nego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

5) za brak przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o pod-
wykonawstwo, 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 określone-
go w § 8 ust. 7  – 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Za-
mawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy 1000 zł. 

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. 

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. 

§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, 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 Zamawia-
jącego jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie Wyko-
nawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy (np wy-
stąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających kontynuację prac: przy wy-
stępowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj. stanie morza powyżej 
3, znacznym ograniczeniu widoczności, wysokim stanie wody powyżej 30 cm 
średniego stanu wody; 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.  
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2) W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, niezbędnych do realiza-
cji przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn obiektywnych będzie unie-
możliwiało wykonanie prac objętych umową w terminie – strony dopuszczają 
zmianę terminu umowy o czas niezbędny dla wykonania prac dodatkowych. 

3) Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania ro-
bót dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjętych 
rozwiązań w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wykonanie ich oraz zmiana wyna-
grodzenia może nastąpić tylko wówczas, gdy Wykonawca na podstawie dokumen-
tów określonych w § 1 i przy dołożeniu należytej staranności, nie mógł przewi-
dzieć, iż nastąpi konieczność wykonania tych robót.  

4) Zmiany terminu płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów po-
wszechnie obowiązujących.  

5) Zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT obciążającego przedmiot 
umowy w trakcie jej realizacji. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wyni-
kających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

 

§ 12 

       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. 108 z późn. zm.)  osoby wykonujące czynności w zakresie prac 
ogólnobudowlanych jak również 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: 

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 pracowni-
ków (bez imion, nazwisk adresów numerów PESEL itd.); 

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wy-
konawcę 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 po-
twierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia spo-
łecznego, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników 
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4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot Za-
mówienia. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których mo-
wa w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie 
w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

6. 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 bę-
dzie uzasadniało naliczenie kary umownej zgodnie z § 10 umowy. 

7. Obowiązki o których mowa w ust. 1 – 6 mają zastosowanie również do Podwykonaw-
ców. 

 

§ 13 

Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie 
mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa 
Zamówień Publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą roz-
strzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego je-
den egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) oferta cenowa Wykonawcy, 
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