
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.LIp.316.1.P.2017 

 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY NR DZp.LIp.316.1.P.2017   

 

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

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 ................................................................................................................................................................  

wpisaną do Rejestru ………………………… pod numerem ………………………… 

prowadzonego przez …………………………, której kapitał zakładowy wynosi 

………………………… zł i która posługuje się numerem NIP ………………………… oraz 

numerem REGON …………………………, 

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

w dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 

szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy PZP został wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania „Świadczenie usług transportu 

sanitarnego pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi transportu sanitarnego 

pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku, w zakresie Pakietu/ów nr …… zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) W zakresie Pakietu nr 1 - usługi transportu sanitarnego ambulansem drogowym typu 

„A2” z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;  

2) W zakresie Pakietu nr 2 - usługi transportu sanitarnego ambulansem drogowym typu „B” 

z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

3) W zakresie Pakietu nr 3 - usługi transportu sanitarnego ambulansem   drogowym typu 

„C” z zespołem specjalistycznym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) całodobowego świadczenia usług transportu sanitarnego, na każde wezwanie 

zamawiającego, 7 dni w tygodniu, w terminie ustalonym telefonicznie lub maksymalnie do 

………… minut od momentu wezwania; 

2) zapewnienia stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy; 

3) spełnienia wszystkich zaleceń Zamawiającego niezbędnych dla właściwej realizacji umowy,  

z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów;  

4) zapewnienia w przypadku awarii we własnym zakresie i na swój koszt sprawnego pojazdu 

zastępczego do zachowania ciągłości świadczenia usług. Pojazd zastępczy musi spełniać 

wszelkie wymogi określone w umowie oraz w SIWZ. Rok produkcji samochodu 

zastępczego nie może być wcześniejszy niż najstarszego pojazdu wskazanego w ofercie i 

dołączonym do niej Wykazie środków transportu, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

2. W ramach usługi transportu zgodnie z Pakietem nr 1 (transport sanitarny ambulansem 

drogowym typu „A2” z zespołem podstawowym) oraz Pakietem nr 2 (Transport sanitarny 

ambulansem drogowym typu „B” z zespołem podstawowym) Wykonawca zobowiązany jest 

do: 

1) Odbioru pacjenta z oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

2) Transportu do i z badań oraz poradni na terenie Szpitala oraz poza terenem (pracownie TK, 

konsultacje diagnostyczne, odwóz do miejsca zamieszkania, itp.), 

3) Przewozu pacjentów wobec których orzeczono środek zapobiegawczy z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, 

4) Pomocy pacjentom w czasie transportu, 

5) W szczególnych przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów 

biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń 

zdrowotnych oraz przekazywanie dokumentacji medycznej.  

3. W ramach usługi świadczonej zgodnie z pakietem nr 3 (transport sanitarny ambulansem 

drogowym typu „C” z zespołem specjalistycznym) Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Nadzorowania pacjenta od momentu przekazania do transportu. 

2) Zbadania, zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego 

wdrożenia leczenia w zależności od stanu pacjenta i przewozu pacjenta do wskazanego 

szpitala. 

3) Przetransportowania pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu a w stanie zagrożenia 

życia do najbliższego pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego. 

4. Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy do momentu 

powrotu do bazy Wykonawcy po wykonaniu danego zlecenia lub zleceń, natomiast odległość 

(km) przebyta przez karetkę, liczona jest od bazy Wykonawcy do powrotu do bazy 

Wykonawcy z uwzględnieniem miejsca wskazanego w zleceniu. 

5. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego odbywać się będzie 

z wykorzystaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających bezpośredni, ciągły 

kontakt z kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone do użytku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca zapewnia nadzór merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz 

zachowania tajemnicy medycznej, realizację zleconego transportu najkrótszą trasą, w możliwie 

najkrótszym terminie oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 

7. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi transportowej ponosi pełną odpowiedzialność 

cywilną za szkody przewozowe, za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne 

materiały, które zostały mu przekazane oraz za szkody wynikłe w przebiegu leczenia (dot. 

Pakietu nr 3). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymania ciągłości umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszystkie szkody wyrządzone przy udzielaniu 
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świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na postawie niniejszej umowy na sumę 

gwarancyjną nie niższą  

a) w zakresie Pakietu nr 1 – 30 000,00 PLN, 

b) w zakresie  Pakietu nr 2 – 100 000,00 PLN, 

c) w zakresie  Pakietu nr 3 – 100 000,00 PLN, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie 

będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U. z 2011 r., nr 293 poz. 1728). Kopia polisy stanowi Załącznik nr 2 do 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii kolejnej polisy 

po wygaśnięciu aktualnie obowiązującej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań na 

świadczenie usług transportu medycznego. Wykonawca zobowiązuje się również do poddania 

się kontroli Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1)   usługi objęte umową będą wykonywane przy wykorzystaniu środków transportu 

wskazanych w ofercie. Wykaz środków transportu dołączony do oferty stanowi Załącznik 

nr 3 do umowy. Wykonawca może dokonać zmiany środka transportu, pod warunkiem, że 

będzie on spełniał wszelkie wymogi określone w SIWZ i umowie, a rok produkcji pojazdu 

będzie ten sam lub późniejszy w stosunku do środka transportu wskazanego w Załączniku 

nr 3 do umowy, co do którego Wykonawca dokonuje zmiany. W przypadku zmiany 

Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania Załącznika nr 3 i przedłożenia go 

Zamawiającemu. Aktualizacja Załącznika nie wymaga zmiany umowy; 

2)   wykorzystane środki transportu sanitarnego spełniają warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

2022 ze zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), właściwie 

oznakowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3)   pojazdy posiadają ubezpieczenie OC, AC i NW, aktualne badania techniczne 

dopuszczające do ruchu oraz posiadają pozytywną opinię sanitarną. 

2. Wykaz osób, które będą wykonywać usługi objęte umową ze wskazaniem ich kwalifikacji  

i uprawnień stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

aktualizować wykaz osób i przedkładać go Zamawiającemu. Aktualizacja wykazu nie wymaga 

zmiany umowy.  

3. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe. 

§ 5 

1. Strony niniejszej umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację 

umowy: 

a) ze strony Zamawiającego:     Rafał Babraj - tel. 32 43-28 – 183 

Sylwester Kwiatkowski – tel. 32 43 28 183 

Agnieszka Budnik – tel. 32 43 28 140 

b) ze strony Wykonawcy: ....................................... - tel. ...............................  
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania 

do bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania 

dokumentów.  

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie netto: ……….. PLN powiększone o należną kwotę podatku VAT 
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według obowiązującej stawki …% co daje kwotę brutto: ….. PLN (słownie: …….. złotych 

…/100), w tym: 

Pakiet nr …  - kwota netto: ….. PLN plus podatek VAT … %, co daje kwotę brutto: … PLN 

(słownie: ….. złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych 

usług i dostaw obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona 

nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie załączonego do niej szczegółowego wykazu 

pacjentów, na rzecz których zrealizowano usługę (zawierającego dane personalne pacjenta: 

imię, nazwisko, PESEL, oraz dane lekarza kierującego, datę zrealizowania usługi wraz  

z podaniem odległości i czasu trwania usługi) oraz kopii kart wyjazdowych Wykonawcy. 

Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wykonano usługę.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na 

wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym)  faktury 

Zamawiającemu. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż  90 dni kalendarzowych 

nie daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem umowy. 

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 8 umowy. 

7. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania umowy. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w Załączniku  

nr 1. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem  

o zapłatę za już wykonaną usługę.  

10. Dotyczy umowy obejmującej więcej niż jeden pakiet: Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany ilości poszczególnych usług objętych umową (tj. usługi transportu sanitarnego 

ambulansem drogowym typu „A2” z zespołem podstawowym, usługi transportu sanitarnego 

ambulansem drogowym typu „B” z zespołem podstawowym oraz usługi transportu sanitarnego 

ambulansem drogowym typu „C” z zespołem specjalistycznym) w ramach maksymalnej kwoty 

wynagrodzenia określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz 

ochrony przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

1) 5 000,00 PLN w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę bądź przez 

Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2) 5 000,00 PLN za zaprzestanie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

3) 100,00 PLN w przypadku braku dostępności (spóźnienia) samochodu za każdą rozpoczętą 

godzinę; 

4) 500,00 PLN w przypadku następujących naruszeń obowiązków wynikających z umowy: 

a) udzielania świadczeń niezgodnie ze zleceniem 

b) udzielania świadczeń środkiem transportu niespełniającym wymogów określonych w 

niniejszej umowie i SIWZ 
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c) braków w wyposażeniu środków transportu 

d) używania aparatury i sprzętu medycznego bez aktualnych atestów i certyfikatów 

dopuszczających do stosowania w podmiotach leczniczych 

e) udzielania świadczeń przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i 

uprawnień 

f) realizacji przewozów bez wymaganej obsady personalnej 

g) przewozu pacjentów w warunkach nieodpowiadających wymogom sanitarno- 

epidemiologicznym, 

Przy czym kara umowna może być naliczona za każdy przypadek takiego naruszenia; 

5) 10 000,00 PLN za naruszenie zakazu określonego w § 10 niniejszej umowy; 

6) 500,00 PLN za naruszenie któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych niniejszą 

umową; 

7) 1% wartości umowy brutto, określonej w § 6 pkt 1 umowy, z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia. 
 

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

do wysokości rzeczywistej straty.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi lub czas oczekiwania na jej 

wykonanie będzie dłuższy niż określony w § 3 ust, 1 umowy, Zamawiający ma prawo do 

zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 9 

1.  Umowa została zawarta od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ………. na okres  

24 m-ce, tj. do dnia ……... lub do wyczerpania  wartości określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

2.  Zamawiającemu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części  

w przypadku: 

a) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

b) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;  

c) w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z umowy, w tym w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego 

przerwania oraz braku podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony 

Zamawiającego. 

3.  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający 

dowiedział się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o 

zapłatę za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego. 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, 

związanych z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które 

spowodowały bądź przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub 

naraziły go na powstanie takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu 

podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 12 
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1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację 

usług objętych umową - w takim wypadku zmiany umowy będą mogły dotyczyć sposobu 

realizacji usług, w szczególności wymogów dotyczących składu personelu, środków 

transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna wartość umowy 

wskazana w § 6 ust. 1 umowy - w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania 

umowy określony w § 9 ust. 1 umowy; 

3) gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT - 

w takim przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto określonych  

w § 6 ust. 1 umowy.  

4) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 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, Zamawiający dopuszcza zmianę cen za 

poszczególne elementy zamówienia. Zmiana cen jednostkowych – na podstawie wyników 

rokowań między Wykonawcą a Zamawiającym lub zaakceptowanej przez Zamawiającego 

kalkulacji wzrostu cen jednostkowych – zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP Ustawy KC 

oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

§ 13 

1.  Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy przewidziani  

do realizacji zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył wraz z umową wykaz osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem/ami Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia 

na podstawie umowy o pracę osoby wskazane w wykazie, stanowiącym/i załącznika/i do 

wykazu. W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany 

jest każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w 

dniu rozpoczęcia pracy w zakresie przedmiotu zamówienia). 

2. Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, 

gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do 

przedłożenia przed ZUS lub KRUS, Wykonawca lub Podwykonawca na pierwsze wezwanie 

bezzwłocznie je dostarczy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 7) umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym 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 przez Zamawiającego 

czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy praz 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
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§ 14 

1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy Podwykonawcy/om wykonanie 

następującej części zamówienia* 

Lp. Nazwa/y części zamówienia Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów 

   

2. Zamawiający może żądać, aby przez przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

§ 15 

1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze 

Stron. 

2.  Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub  

z przekroczeniem jego zakresu. 
 

Zamawiający  Wykonawca  

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

 


