DZ-2501/25/18
Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA DZ-2501/25/18/……..
zawarta w dn. …………. w Puławach
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie
z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
•

…………………………………………………………..

a
firmą ………………………………………… zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………………..

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZ-2501/25/18 zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), została
zawarta umowa następującej treści:
§1 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz
bezprzewodowej transmisji danych (zwane dalej usługą) oraz zakup telefonów komórkowych, w ilości
określonej w ust. 6 i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM w ilości określonej w ust.7
(zwanych dalej sprzętem) dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach.

2.

Zamawiający w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przewiduje prawo opcji, o którym mowa
w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwości zwiększenia zakresu
zamówienia o maksymalnie 5 numerów telefonów , na zasadach określonych w SIWZ.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia zamówienia w zakresie rozszerzonym (prawo opcji) w
przypadku otrzymania od Zamawiającego takiego żądania.

4.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zależy wyłącznie od jego potrzeb w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia i może być spowodowane nieprzewidywanym zwiększeniem liczby
abonamentów lub dostępu do Internetu.

5.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie służą żadne roszczenia
z tego tytułu.

6.

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje następujące ilości aparatów telefonicznych, spełniających
wymagania określone w pkt.6 załącznika nr 1do umowy..
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a)

dla abonamentu I – 7 szt.

b) dla abonamentu II i III – 58 szt.
7.

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje 8 sztuk modemów, o parametrach określonych w punkcie
6.12 załącznika nr 1 do umowy.
§2 Warunki realizacji umowy

1.

Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co upoważnia go do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. DZ. U. z 2017 roku poz. 1907.).

2.

Zamawiający wymaga, aby zasadniczą część zamówienia, tj. świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych, Wykonawca świadczył samodzielnie,
bez udziału podwykonawców.
W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub
dostawy nie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiającego..

3.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za realizację zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy, z przedłożoną ofertą, której formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do umowy
oraz z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t. j DZ. U. z 2017 , poz.
1907.

5.

Do umowy dołącza się regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, wydany przez Wykonawcę
(załącznik nr 3) oraz cennik usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Wykonawcy (załącznik
nr 4). W przypadku rozbieżności między tymi dokumentami a postanowieniami umowy, rozstrzygające
będą postanowienia niniejszej umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób ciągły, tj. codziennie, przez całą dobę, przez
cały okres realizacji umowy. Zaoferowany poziom sygnału powinien być wystarczający do nawiązania
sesji łączności głosowej i przesyłania danych. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o zmianach lub utrudnieniach w pracach w sieci, w szczególności
związanych z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
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8.

Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia na potrzeby Zamawiającego wydzielonej Grupy
użytkowników (tzw. „biznes grupa”), do której należeć będą wszystkie numery telefonów Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami w Grupie.

9.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do dostarczenia i aktywowania kart SIM,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zapas 10 sztuk „czystych” kart SIM, tj. nieaktywnych i
nieprzypisanych do żadnego numeru abonenckiego, po uzgodnieniu z Zamawiającym rodzaju zapasowych
kart. Dostarczenie nowych kart SIM nastąpi nieodpłatnie w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia
zapotrzebowania.

10. Wykonawca oświadcza, że przedstawi Zamawiającemu aparaty telefoniczne w ofercie, spełniające
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy:
Oddzielnie dla każdego z abonamentów:
Abonament I – min. 4 rodzaje aparatów opartych na systemie iOS*,
min. 3 rodzaje aparatów opartych na systemie Android*.
Abonament II i III – min 6 rodzajów aparatów, min. 2 różnych producentów*
*możliwość zmniejszenia liczby rodzajów aparatów, spełniających wymagania z pkt. 6. (załącznika nr 1 do
umowy), w przypadku ograniczeń wprowadzanych przez producentów urządzeń w okresie marzec –
listopad 2019.

Informacja o wyborze Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej na 10 dni roboczych
przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
11. Sprzęt, określony w §1 ust. 1, zostanie dostarczony na 7 dni przed rozpoczęciem (aktywacją) usług, w
komplecie z akcesoriami przewidzianymi przez producenta, wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
12. Z chwilą podpisania protokołów odbioru sprzętu, aparaty telefoniczne oraz modemy wraz z akcesoriami
stają się własnością Zamawiającego.
13. Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na sprzęt zakupiony przez Zamawiającego w ramach
niniejszej umowy.
14. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniamy na wolny od wad, na zasadach określonych w
gwarancji producenta oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
15. Wykonawca deklaruje czas naprawy gwarancyjnej do … dni roboczych.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia dedykowanego opiekuna dla Zamawiającego lub zespołu
osób upoważnionych w zakresie merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji umowy w tym do
bieżącej obsługi użytkowników i wsparcia przy aktywacji kart SIM, przy włączaniu i wyłączaniu usług na
kartach SIM oraz do wyjaśniania rozliczeń:
 ……………………………………………………… (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
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 ……………………………………………………… (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
Opiekun powinien być dostępny dla Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00.
17. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia osoby lub zespołu osób, upoważnionych do kontaktów z
Wykonawcą w zakresie merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji umowy:
 ……………………………………………………… (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
 ……………………………………………………… (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
18. Wykonawca umożliwi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, przy pomocy aplikacji
internetowej, dostęp do bilingów elektronicznych wszystkich numerów telefonów komórkowych
Zamawiającego, na zasadach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
§3 Zakres odpowiedzialności
1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem
nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§4 Zasady rozliczeń

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczony sprzęt i zrealizowane usługi,
zgodnie z cenami, określonymi w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy:
a)

opłaty miesięczne:

 Abonament I: … zł netto ,
 Abonament II: … zł netto ,
 Abonament III: … zł netto ,
 Internet I: … zł brutto,
b) cena aparatów telefonicznych Abonament I- ………zł netto/1szt.,
 Abonament II i III –

zł netto/1szt.,

c) cena za modemy-…………zł netto/1 szt
Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje aparaty telefoniczne i modemy po cenie zaproponowanej w
ofercie, w przypadku niedostępności zaproponowanych w ofercie aparatów lub modemów , Wykonawca
zaoferuje aparaty lub modemy dostępne w jego aktualnej ofercie o parametrach nie gorszych niż wymagane i
cenie nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.
Do cen netto zostanie doliczony VAT wg stawki w dniu wystawienia faktury.
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2.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty
dostaw sprzętu do siedziby Zamawiającego.
3. Pozostałe koszty, związane z roamingiem, a nie ujęte w formularzu cenowym oferty Wykonawcy będą
rozliczane wg cennika Wykonawcy dla klientów biznesowych, zgodnie z najtańszą ofertą kierowaną do
tych klientów. Cennik usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Wykonawcy stanowi
załącznik nr 4 do umowy.

4.

Okresem rozliczeniowym za abonament jest miesiąc, przy czym opłata abonamentowa będzie pobierana z
góry za następny okres rozliczeniowy. Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich numerów obowiązywał
jeden okres rozliczeniowy.
Uwaga: należy wprowadzić postanowienia odnośnie płatności za aparaty i modemy

5. Zapłata należności za dostarczone urządzenia, tj. modemy i aparaty telefoniczne nastąpi na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, wystawianej po
odbiorze przez Zamawiającego urządzeń, stwierdzonym protokołem odbioru. Zamawiający
dokona zapłaty w ciągu ………… dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
6.

Wynagrodzenie za abonament płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać zbiorcze faktury
VAT z możliwością wglądu do jednostkowych dla każdego numeru Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza faktury elektroniczne. Płatność abonamentów regulowana będzie z góry, a płatność za
połączenia i inne usługi nieobjęte abonamentem z dołu.

7.

Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

8.

W razie nieterminowego uregulowania należności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.
§5 Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo
żądania kar umownych:
a) w przypadku niedostępności usług, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej 6 godzin,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu części kosztów opłaty abonamentowej w
wysokości 1/30 za każde rozpoczęte 24 godziny niedostępności usługi.
b) w przypadku niedostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym w §
2 ust . 12 – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
w przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany sprzętu zgodnie z § 2 ust. 15 – w
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki
c) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej
brutto, podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym oferty przetargowej.

d) Całkowita suma kar umownych naliczanych na podstawie § 5 ust.1 pkt a,b,c,
nie przekroczy 20% łącznej ceny ofertowej brutto ( cena brutto za
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abonamenty +cena brutto za .................................) , podanej przez
Wykonawcę w ofercie stanowiącej zał. nr 2 do umowy".
2.

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo żądania kar umownych w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto, podanej
przez Wykonawcę w formularzu cenowym oferty przetargowej.

3.

W sytuacjach, w których przysługuje reklamacja, naliczanie kar umownych nastąpi po zakończeniu
procedury reklamacyjnej, która będzie prowadzona na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (DZ. U.
z 2014r. poz. 284).

4.

Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań, przewyższających kary
umowne, o których mowa w ust. 1.Łączna wysokość odszkodowania nie przekroczy całkowitej wartości
umowy.
§6 Siła wyższa

1.

Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych
w umowie w związku z siłą wyższą, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę
w ich wypełnieniu.

2.

Strona umowy może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy niezwłocznie od jej
powstania poinformuje o tym pisemnie drugą stronę umowy.

3.

Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę umowy, która się na nią
powołuje.
§7 Czas trwania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony , tj. 18 miesięcy od dnia przejęcia przez Wykonawcę do
własnej sieci wszystkich numerów telefonów Zamawiającego, nie później niż od dnia 16 lipca 2018 §8
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;

b) w przypadku, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy może
nastąpić dopiero po 3 dniowej lub dłuższej zwłoce w realizacji przedmiotu zamówienia.
2.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie
pisemnej, zawierającej uzasadnienie.
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3.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a)

gdy Wykonawca utraci status prawny przedsiębiorcy lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia
działalności gospodarczej;

b) gdy Wykonawca zostanie wykreślony z prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia
w następujących przypadkach:
a)

trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karą umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w §5 ust. 1 pkt. a, b, c;

b) co najmniej dwukrotnej, w okresie 6 miesięcy obowiązywania umowy, przerwy w świadczeniu
usług, dla co najmniej 10% numerów Zamawiającego, objętych niniejszą umową, trwającej co
najmniej kolejne 12 godzin.
5.

Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3 i 4, powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie
pisemnej.

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 3, 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9 Postanowienia końcowe

1.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
a)

zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zgody obu stron umowy:
 z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
 w razie działania siły wyższej,
 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na skutek wniesionych
środków odwoławczych;

b) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego ze złożonej oferty w przypadku:
 zmiany ustawowej stawki VAT na usługi telekomunikacyjne, zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. DZ. U.z 2017r.,
poz.847) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
które to zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez
Wykonawcę. W takich przypadkach każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
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 zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych, oferowanych w trakcie trwania
umowy, pod warunkiem, że oferowane programy rabatowe będą korzystne dla
Zamawiającego;
c)

zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;

d) zmianach w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia
nowszych lub bardziej zaawansowanych technologii dotyczących świadczonych usług, o ile
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
e)

zmianie ceny zakupu telefonu komórkowego w ramach abonamentów I, II i III, w wyjątkowych
przypadkach, ze względu na potrzebę zakupu aparatu telefonicznego o szerszym zakresie
funkcjonalności, niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego wraz z wydanymi do nich akrami
wykonawczymi oraz postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, w
zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4.

Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, wynikłych ze stosowania
postanowień, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory, związane
z realizacją umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§ 10 Załączniki
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Formularz cenowy oferty Wykonawcy,
3) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy,
4) Cennik usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Wykonawcy,
5) Wykaz numerów telefonów Zamawiającego.
§11
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, związane z realizacją usług , o których mowa
w siwz (opisie przedmiotu zamówienia).
2. Zamawiający wymaga, aby:
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a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem całego
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a
zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed
zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie jak osoba poprzednio
zatrudniona, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia
na cały czas realizacji zamówienia,
3. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie później niż w
terminie 6 dni licząc od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w ust. 1.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywały 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
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
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§ 11
Umowę sporządzono w 2 .egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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