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Załącznik nr 8 do SIWZ 
WZÓR UMOWY  
ZP/12/U/2017 

 
 

zawarta w dniu ……………..r. w Gdyni pomiędzy: 
 

Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia, REGON 360 
995 521, będącą jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 
Gdynia, NIP: 5862312326,  
reprezentowanym przez Izabelą Erecińską - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  
 
 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1579), zwaną dalej Ustawą Pzp. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem umowy jest Usługa utrzymania czystości w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni,  

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, w tym szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r., stanowiącymi załączniki do niniejszej 
umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny z zakresem i 
warunkami określonymi w dokumentacji postępowania, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą i 
ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Zgodnie z dyspozycją art.29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę osób  wykonujących czynności w trakcie realizacji  przedmiotu umowy, wskazane w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 7 do SIWZ.  

4. Zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,  osoby wykonujące przedmiot umowy w liczbie niezbędnej do realizacji 
przedmiotu umowy, winny być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06.1974 Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu i niezbędnych 
urządzeń oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków higienicznych – przeznaczonych do 
świadczenia przedmiotowej usługi. 

§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa została zawarta na czas określony ………………………………………… 
2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Gdynia, Zespół Miejskich Hal Targowych. 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią SIWZ w tym szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania przedmiotu umowy, w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym BHP i ppoż., zasadami dobrej praktyki, własną wiedzą oraz 
warunkami ustalonymi niniejszą umową i opisem przedmiotu zamówienia, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 
oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym, kadrowym i technicznym tj. 
sprzętem, właściwymi urządzeniami i maszynami, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu umowy środki czystości, sprzęt czyszczący, 
myjący, wszelkie urządzenia, maszyny, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca winien prowadzić wszelkie czynności w ramach realizacji w sposób nienarażający 
bezpieczeństwa osób trzecich i mienia w obszarze prowadzonych prac. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wjazdem lub postojem, zajmowaniem pasa jedni pojazdów 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 
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8. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są tereny na których usytułowane są wielorodzinne budynki 
mieszkalne, Wykonawca winien zaplanować oraz zorganizować prace w ten sposób, aby ograniczyć do 
minimum uciążliwości wynikające z realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac 
należących do przedmiotu zamówienia, by umożliwić użytkowanie obiektów, ciągów komunikacyjnych, ulic, 
terenów rekreacji. Realizacja przedmiotu umowy może nastąpić w godzinach określonych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w 
jednakową, estetyczną odzież roboczą z widocznym logo Wykonawcy oraz przestrzegania jej noszenia. 

10. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 
11. W przypadku do osób realizujących czynności należące do przedmiotu umowy polegające na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca (lub odpowiednio 
podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników na zasadach określonych w § 1. ust. 
3 i 4 niniejszej umowy, z zachowaniem następujących wymagań:  

1) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dn. 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1666), osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w myśl § 1 ust. 3 i 4 niniejszej 
umowy, w liczbie zapewniającej całkowitą realizację przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający nie 
określa liczby tych osób, 

2) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 1 dnia od dnia zwarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, oświadczenia Wykonawcy zawierającego wykaz osób zatrudnionych na umowę pracę, 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem dyspozycji § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, 

3) Każdorazowego przedkładania Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób o którym 
mowa w punkcie 2 niniejszego ustępu w przypadku gdy zaszła zmiana pracownika  uczestniczącego w 
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do  oświadczenia złożonego w okolicznościach o których mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu powinno zawierać treść o 
świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość żądania w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 
przedłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, 

6) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę 
poświadczonych za zgodność z oryginałem, zawartych z pracownikami wymienionymi w oświadczeniu 
Wykonawcy (lub odpowiednio podwykonawca) o którym mowa w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu.  

7) kopie umowy / umów o pracę winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 
r. poz. 922), tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
winny być możliwe do zidentyfikowania przez Zamawiającego. 

8) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę dotyczące 
dyspozycji § 1 ust. 3 i 4, o których mowa w ust. 11 niniejszego  budzą wątpliwości, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów wydanych przez właściwe w tym zakresie 
instytucje państwowe, w tym wykonujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych lub złożenia 
stosownych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości z zakresie spełnienia wymogu, o którym mowa w  § 
1 ust. 3 i 4  niniejszej umowy może zwrócić się do właściwego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy 
z prośbą o podjęcie czynności wyjaśniających. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i zgłaszania konieczności dokonania poprawek w zakresie 
wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych niniejszą umową. 

13. W ramach kontroli osoba upoważniona ze strony Zamawiającego ma prawo wskazywania Wykonawcy 
właściwego sposobu wykonywania czynności objętych niniejszą umową i zgłaszania zastrzeżeń co do 
sposobu ich wykonywania. 

14. Kontrola należytego wykonywania przedmiotu umowy będzie prowadzona  w obecności  pracownika 
Wykonawcy. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I SPOSÓB ZAPŁATY 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto 

(słownie: …………………..brutto). 
2. Wykonawca otrzyma miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: ………….zł  brutto  (słownie: 

………………….. zł brutto).          
3. Łączne wynagrodzenie wskazane w ust. 1.  obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego zrealizowania przedmiotu umowy. 
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera należny podatek VAT, który został doliczony do 

wynagrodzenia netto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu każdego pełnego miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia 

wykonywania przedmiotu umowy wystawi fakturę na kwotę o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający, że usługa została wykonana należycie i bez 
zastrzeżeń, zatwierdzony przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. 1 pkt. 2. 
Oraz wykaz ewidencja pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. 

7. Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze. 

8. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Faktura, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu  zostanie wystawiona przez Wykonawcę według 

następującego wzoru: 
Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326. 
Odbiorca / Płatnik / Adresat: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 
81-309 Gdynia. 

10.  Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 
z późn. zm.) strony umowy akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:  

1) faktur, o których mowa w ust. 5. 
2) faktur korygujących, 
3) duplikatów faktur. 

11. Dokumenty wskazane w ust. 10, wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej  będą Zamawiającemu 
wysyłane na adres e-mail: biuro@abk4-gdynia.com.pl 

12. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu mailowego, 
wskazanego w ust. 11. 

13. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie dokumentów wystawianych i przesyłanych w sposób wskazany 
w ust. 11 ze strony Zamawiającego jest Bartłomiej Żak, Dominik Jastrzębski lub Jolanta Benke lub Joanna 
Chudzik, natomiast ze strony Wykonawcy jest: ……………………. 

14. Za dzień wpływu faktur wystawianych w sposób wskazany w ust. 11 uznaje się moment otrzymania 
dokumentu przez Zamawiającego, nie nadania wiadomości e-mail zawierającej fakturę. 

15. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 11 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego po godzinach urzędowania Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do 
Zamawiającego następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności 
należności przysługującej Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 11 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego w inny dzień aniżeli dzień roboczy Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do 
Zamawiającego następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności 
należności przysługującej Wykonawcy. 

 

 
§ 5 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie prowadzenia 
przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z 
przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. 

2. Wykonawca w związku z dyspozycją ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem 
zamówienia, w szczególności od nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna 
wartość umowy określona w § 4 ust. 1. Umowa ubezpieczenia winna obowiązywać przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kopii 
uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu z którego wynika  
potwierdzającej zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu  Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia do zawartego ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku zawarcia umowy podwykonawstwa, Podwykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z 
przedmiotem zamówienia, w szczególności od nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż łączna wartość umowy o podwykonawstwo oraz do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5  dni 
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kserokopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie 
trwania umowy.  

 
§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za każde naruszenie zobowiązania o którym mowa w § 3 ust. od 1 do 10 niniejszej umowy w wysokości 

0,2 % wartości miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy. 
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2) za opóźnienie w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie 
w wysokości 50 zł za każdy przypadek, również w okoliczności  niezłożenia dokumentów lub wyjaśnień 
potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy o których mowa w  
§ 3 ust. 11 (w tym także dodatkowych dokumentów na wezwanie Zamawiającego). 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………… zł za każdy 7 dni 

kalendarzowych realizacji przedmiotu umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w § 1 ust. 3 

i 4 niniejszej umowy w stosunku do każdej osoby.  

2. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie 
natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy z naruszeniem  obowiązku o którym mowa § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy i w związku z tym 
Zamawiający czterokrotnie w terminie realizacji niniejszej umowy naliczył kary umowne o których mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 3. W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 
niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu  
dokończenia realizacji przedmiotu umowy  do momentu wyłonienia innego Wykonawcy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zapłaci karę umowną, o 
której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zamawiający może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek 
należności Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie 

natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy z naruszeniem  obowiązków o których mowa w § 3 ust. od 1 do 10 i w związku z tym 

Zamawiający pięciokrotnie w terminie realizacji przedmiotu umowy naliczył kary umowne o których mowa w § 

6 ust. 1 pkt. 1. W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 

niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu  

dokończenia realizacji przedmiotu umowy  do momentu wyłonienia innego Wykonawcy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zapłaci karę umowną, o 

której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zamawiający może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek 

należności Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość w 
razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp. 

5. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 4 ust. 12 niniejszego paragrafu, za odstąpienie 
od umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów, 
niż zastrzeżone. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania z jakiejkolwiek należności 
Wykonawcy. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 

9. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych 
tytułów. 

10. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w danym zakresie w przypadku, gdy miejsce w którym 
wykonany jest przedmiot umowy zostanie wyłączone w zakresu administrowania przez Zamawiającego. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za wyłączony obszar realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu 
nastąpi na podstawie przedłożonego przez szczegółowego formularza cenowego 

12. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku czterokrotnego naliczenia kary umownej w trakcie trwania 
umowy za naruszenia o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 oraz pięciokrotnego naliczenia kary umownej w trakcie 
trwania umowy za naruszenia o których mowa w w § 6 ust. 1 pkt. 1. Niniejsze odstąpienie traktowane będzie 
jako odstąpienie z winy Wykonawcy. 

13. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy,  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonanej części umowy, zgodnie z okresem w którym wykonywany był przedmiot umowy. 

14. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 lub nie będzie kontynuował 
ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może według 
własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową 
umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności 
należnych Wykonawcy.  

15. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, które będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wyznaczonym przez siebie terminie, w przypadku gdy w wyniku stwierdzenia przez 
Zamawiającego rażących uchybień w wykonywaniu przedmiotu zamówienia dokonano na żądanie 
Zamawiającego w terminie realizacji umowy wymiany pięciu (liczba osób, zgodnie z treścią SIWZ) osób 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, uwzględnionych w wykazie osób, o których mowa w § 3 ust. 
11, pkt 2 umowy. 
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§ 8 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w 
umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: 

1) działania siły wyższej takiej jak wystąpienie suszy, powodzi, zalania, pożaru oraz klęsk żywiołowych 
na danym obszarze realizacji przedmiotu umowy, powodujących okoliczności w których wykonywanie 
przedmiotu umowy w tym miejscu jest niemożliwe bądź niezasadne, 

2) zmian wynikających z art. 142 ust.5, tj: 
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w 

przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących 
przepisów, 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 847), 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) niniejszego paragrafu, będzie skierowanie 

do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie  zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Wykonawcy –  ………………….. tel. ……………….e-mail: ......................... 
2) ze strony Zamawiającego – ………………….. tel. ……………….e-mail: ......................... 

2. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia 
drugiej strony. 

3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres: Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 
podmiotu, NIP i Regonu.  

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty i szkody 
powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami z Zamawiającym. 

7. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. SIWZ. 
2. Oferta Wykonawcy. 

 


